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Înființat în acest an, clubul juvenil Crișana Oradea a organizat 

sâmbăta trecută prima competiție internațională intitulată Cupa 

Moș Crăciun, care a fost rezervată copiilor under 8-9 ani. 

După meciuri antrenante în grupe, în faza semifinalelor s-au calificat Juniorul Salonta, 

NAC Oradea, Debrecen Focisuli și CSC Sânmartin. Finala mare au disputat-o Debrecen 

și NAC Oradea, echipa din Ungaria reușind să câștige Cupa Moș Nicolae cu scorul de 2-

0. În finala mică, Juniorul Salonta a dispus cu 3-0 de CSC Sânmartin. Din ecuație nu a 

lipsit Moș Crăciun, care le-a oferit copiilor medalii, diplome, dar și un cadou cu dulciuri, 

echipele fiind recompensate și cu trofee. 

Organizatorii au oferit și premii individuale: Tisza Boris (Debrecen) – cel mai tehnic 

jucător, Elvis Bud (Sântana) – golgheterul turneului, iar Carlos Florian (Crișana 

Oradea), la cei 4 ani și jumătate, a fost cel mai tânăr jucător din turneu. La bunul mers 

al turneului și-au adus sprijinul Szilvester Denes – presedintele CS Crișana, managerul 

Szabo Marius, Ionel și Adrian Danciar, dar și restul părinților care au copii la noul club 
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orădean. A fost organizată și o tombolă cu diverse obiecte, dar și tricourile lui Joao 

Paulo, fost jucător la Rapid, și al internaționalului de juniori Andrei Mărginean, care 

activează la Sassuolo. Banii adunați din biletele de tombolă vor fi donați pentru Noel. 
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SURSA: https://www.bihon.ro/sport-local/foto-cupa-mos-craciun-a-plecat-la-debrecen-

839689/?fbclid=IwAR12kW5YfyK54rvnnHY6yYdYpjHSXUt4Q7UHmKh7L2pJABlKRHMglf6MR3A 
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Echipa din Debrecen a câştigat Cupa Moş Crăciun de la 
Colegiul "Traian Vuia" din Oradea 

  24 Decembrie 2019, 07:00 

 

 

  Florin Mihalca 

Clubul Sportiv Crişana Oradea a organizat, la finele săptămânii, un turneu internaţional de 

mini-fotbal, competiţie rezervată copiilor de 8-9 ani şi mai tineri, care s-au întrecut la sala de 
sport a Colegiului Traian Vuia din Oradea pentru Cupa Moş Crăciun. 

După jocuri viu-disputate în faza grupelor, în semifinale s-au calificat formaţiile Juniorul 

Salonta, NAC Oradea, Debrecen Focisuli şi CSC Sânmartin. 

În finala mare au ajuns însă Debrecen şi NAC Oradea, echipa din Ungaria reuşind să 
câştige trofeul, după ce s-a impus cu scorul de 2-0. 
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Pe locul III s-a situat Juniorul Salonta, după ce în finala mică a câştigat jocul cu CSC 

Sânmartin, cu scorul de 3-0. 

La final, pe lângă premierea echipelor, organizatorii au oferit şi premii individuale. Astfel, 
Tisza Boris, de la Debrecen, a fost desemnat cel mai tehnic jucător, Elvis Bud, de la echipa 

arădeană din Sântana, golgheterul turneului, iar Carlos Florian, de la formaţia gazdă, 
Crişana Oradea, la cei 4 ani şi jumătate, cel mai tânăr jucător din turneu. 

Nu a lipsit însă nici Moş Crăciun, care a oferit cadouri tuturor copiilor prezenţi la sală. 

Turneul s-a încheiat, astfel, într-un spirit de bucurie. Pe parcurs, cei prezenţi au avut 

posibilitatea să participe la o tombolă, prin intermediul căreia s-au acordat diferite alte 
premii. 

SURSA: https://m.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-2/echipa-din-debrecen-a-castigat-cupa-mos-craciun-de-

la-colegiul-traian-vuia-din-oradea-153646.html?fbclid=IwAR1-

25fBnIqG67U703nhl2zzX8zQ4k0Ih_TPzODWJiH5pZYYXsZ7yJbdZgU 

 

 

CS Crişana, la primul turneu - Cupa „Moş 
Crăciun” a ajuns la Debrecen 
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  Horia Buz  

  23 Decembrie 2019 

Recent înfiinţat, clubul Crişana Oradea, condus de Ionel și Adrian Danciar, a 
organizat prima competiţie de fotbal în sală, Cupa Moş Crăciun, pentru copii cu 
vârste de 8 şi 9 ani. 

La turneul desfăşurat în sala de sport a Colegiului Tehnic Traian Vuia au participat CS 
Crișana Oradea, Juniorul Salonta, NAC Oradea, Hajduboszormeny, Dinamo Oradea, LPS 
Bihorul Oradea, CSC Sânmartin, Hell Sântana și Debrecen Focisuli. 

în faza semifinalelor s-au calificat Juniorul Salonta, NAC Oradea, Debrecen Focisuli și CSC 
Sânmartin. Finala au jucat-o Debrecen și NAC Oradea, echipa din Ungaria reușind să 
câștige cu scorul de 2-0. Locul 3 le-a revenit celor de la Juniorul Salonta, care au dispus cu 
3-0 de CSC Sânmartin. Personajul favorit al copiilor în această perioadă, Moș Crăciun, le-a 
oferit participanţilor medalii, diplome, dar și un cadou cu dulciuri, echipele fiind răsplătite și 
cu trofee. 

Organizatorii au oferit și premii individuale: Tisza Boris (Debrecen) – cel mai tehnic jucător, 
Elvis Bud (Sântana) – golgheterul turneului, iar Carlos Florian (Crișana Oradea), la cei 4 ani 
și jumătate, a fost cel mai tânăr jucător din competiţie. La reuşita acțiunii și-au adus aportul 
Szilvester Denes – președintele CS Crișana, managerul Szabo Marius, Ionel și Adrian 
Danciar, dar și ceilalţi părinți ai copiilor de la noul club orădean. De asemenea, a mai fost 
organizată și o tombolă cu diverse obiecte, dar și tricourile lui Joao Paulo, fost jucător la 
Rapid, și al internaționalului de juniori Andrei Mărginean, care activează la Sassuolo. Banii 
adunați din biletele de tombolă vor fi donați pentru Noel Robert, un copil care suferă de o 
boală rară şi care necesită un tratament costisitor. 

SURSA: https://crisana.ro/stiri/sport-7/cs-crisana-la-primul-turneu-cupa-mos-craciun-a-ajuns-la-

debrecen-172798.html 
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