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TIMIȘOARA
TRADIȚIE ÎN SPORT
La 25 iunie 1899, în ziarul timișorean
de limbă maghiară “Közlöny” (Gazeta
Maghiară) apare un articol în care este
menționată prima partidă de fotbal.
Aceasta s-a jucat între două echipe
de elevi ai Liceului Piarist, pe terenul
Velocitas, cu ocazia unor serbări
școlare și s-a încheiat după numai
45 de minute, cu scorul de 0-0. Însă,
în cartea sa intitulată “Timișoara –
leagănul fotbalului românesc” (1971),
Iosif Dudaș spune că jocul era deja
apărut în oraș de câțiva ani.

Cel mai însemnat moment din istoria
fotbalului timișorean avea să aibă loc
trei ani mai târziu, când apare primul
club de pe teritoriul actual al României
destinat exclusiv fotbalului.
La 26 aprilie 1902, un grup de tineri
din cartierul istoric Iosefin înființează
Fotball Club Timișoara/ Temesvari FC,
care avea 30 de membri și culorile
alb-verde. În Casa de raport din fosta
Piață Küttl au avut loc primele ședințe
ale clubului de fotbal. Totodată, prima
întâlnire inter-cluburi are loc în luna
august, pe un teren din apropierea
Pădurii Verzi, când se dispută meciul
între Fotball Club Timișoara și
Reuniunea de Sport Lugoj, încheiat cu
scorul 2-3, în fața a 100 de spectatori.

POLITEHNICA
EXCELENȚĂ
UNIVERSITARĂ
ȘI SPORTIVĂ

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după
unirea teritoriilor româneşti, într-un
context european marcat de redefinirea
statală şi de rănile Primului Război
Mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara
– cum s-a numit la început – a constituit
răspunsul pentru una din cerinţele
formulate de societatea românească a
vremii şi anume formarea de ingineri.
Universitatea Politehnica Timişoara,
universitate de cercetare avansată şi
educaţie, este astăzi una dintre şcolile
româneşti cu tradiţie, recunoscută pe
plan naţional şi internaţional, atât prin
activitatea generaţiilor de cadre didactice,
cât şi prin activitatea de excepţie a unor
academicieni prestigioşi.

Primul rector al instituţiei,
marele savant matematician
Traian Lalescu, era şi un mare
iubitor de sport. El a iniţiat şi
înfiinţarea unei grupări sportive
a Şcolii Politehnice. Astfel, în
toamna aceluiaşi an, după
discuţii purtate la Restaurantul
Palace se ia decizia constituirii
unei noi asociaţii sportive:
Societatea Sportivă Politehnica
Timişoara. Pe scurt, SS Poli,
“Poli” devenind, de-a lungul
anilor, mai mult decât un simbol
pentru societatea şi fotbalul
timişorean. Culori, alb-negru,
tipic studenţeşti. La început,
doar cu secţie de fotbal.

EXPERIENȚA POLITEHNICA
Banii trec, toate trec, dar astea...
astea să le povestiți la copii, la nepoți!
COSTICĂ RĂDULESCU

În cei aproape 100 de ani de existență
Politehnica a generat pasiuni nebănuite,
oferind suporterilor, orașului și fotbalului
momente memorabile, unice.

Clubul studențesc a produs fotbaliști
de excepție și antrenori recunoscuți ca
profesioniști desăvârșiți. Dar, cel mai
important, am format caractere.

POLI - MODEL DE ORGANIZARE

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA

ASOCIAȚIA
DRUCKERIA

MEMBRII
OFICIALI

Asigură existența echipei
și logistica necesară

Asigură managementul, finanțarea
și transparența proiectului

Sunt suporterii cu drept de
vot, lucru unic în România

RENAȘTEREA
POLITEHNICII
Actualul club e rezultatul unui
parteneriat între Universitatea
Politehnica Timișoara, una dintre
cele mai prestigioase instituții
educaționale din România (singurul
proprietar moral și legal al clubului)
și Asociația Suporterilor Timișoreni
”Druckeria”, organismul juridic ce
sprijină activitatea suporterilor
poliști. De atunci au trecut șapte
ani, am jucat peste 200 meciuri și
am reușit trei promovări, ajungând
în fotbalul profesionist - Liga a II-a.

PARCURS SPORTIV
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Liga a V-a • locul 2 • 25 victorii din 28 meciuri
Liga a IV-a • locul 2 • fără înfrângere
Liga a IV-a • locul 1 • 125 goluri marcate, 95 puncte
Liga a III-a • locul 1 • cele mai multe goluri marcate
Liga a II-a • locul 15 • primul sezon profesionist
Liga a II-a • locul 7 • 57 puncte
Liga a II-a • locul 10 • cea mai bine clasată echipă din Timișoara
Și povestea nu se încheie aici ...

DEZVOLTAREA CLUBULUI - OBIECTIV PRINCIPAL

MAI MULT DECÂT

FOTBAL

Pe lângă rezultatele bune din teren
am încercat să dezvoltăm clubul pe
toate palierele, trasând o viziune
sănătoasă. Am atras alături de noi
voluntari care și-au dedicat timpul și
know-how-ul Politehnicii.

POLITEHNICA TIMIȘOARA UN CLUB DIFERIT

PARTENERIATE

Un număr de peste 50 de companii locale
și naționale ne-au susținut în acești ani

COMUNITATE

Suntem un grup numeros, constant și divers
de oameni din toate categoriile sociale

PRINCIPII

Transparența și corectitudinea
au fost prioritare

MANAGEMENT TRANSPARENT ȘI PERFORMANT

Managementul și gestionarea eficientă a
banilor și resurselor ne-au ajutat să realizăm
performanțele din acești ani.
Sursele principale de finanțare ale clubului
sunt contribuțiile Universității, contribuțiile
suporterilor (bilete, cotizații membri oficiali)
și activitățile economice ale clubului (vânzare
de materiale promoționale, încasări din
drepturi TV, transferuri jucători).
Banii pe care îi gestionăm sunt bani strânși cu
greu de poliști, de la poliști. De aceea mereu
am avut ca principal scop RESPECTUL,
CORECTITUDINEA și TRANSPARENȚA.

SUPORTERI

20%

MARKETING

55%

UPT

25%

PRIN

BUGETE
REDUSE

AM REUȘIT SĂ AJUNGEM DIN LIGA A V-A
ÎN LIGA A II-A, SĂ DEZVOLTĂM UN CENTRU
DE JUNIORI CU 250 COPII LEGITIMAȚI
ȘI SĂ CREEM O COMUNITATE.

VALORI

ȘI PRINCIPII
Pentru noi Politehnica e un reper moral ce
trebuie să formeze caractere, înainte de toate.

RESPECT PENTRU
SUPORTERI

echipa s-a retras de pe teren
atunci când suporterii nu
au primit respectul cuvenit,
suportând orice consecințe

PRINCIPII

ZERO

SĂNĂTOASE

COMPROMISURI

singurul club din România ce a
elaborat un Cod Etic;
el se aplică tuturor persoanelor
din cadrul clubului

am refuzat calea ușoară a
adoptării unui club de ligă
superioară; ne-am luat soarta
în mâini și ne-am scris viitorul

SUPORTERII

MOTORUL CLUBULUI.

Politehnica Timișoara este clubul din România în
care vocea suporterilor se aude cel mai puternic,
prin noțiunea de membru oficial. Suporterii sunt
reprezentați în board-ul de conducere al clubului,
votează în cazul deciziilor importante, se implică
activ la bunul mers al acestuia și sunt, probabil,
cea mai unită comunitate în jurul unui fenomen
sportiv în România.

FIDELI UNEI TRADIȚII.
Fie că a fost vorba de o deplasare la
Brăila sau Suceava, fie că a fost nevoie
de ajutor pentru victimele inundațiilor,
suporterii au fost mereu acolo.

Pentru că Politehnica unește, educă și
leagă prietenii pe viață. Pentru că așa
ne-au învățat părinții noștri.
Pentru că Politehnica se trăiește.

PRIMA DEPLASARE PE BICICLETE
A UNUI GRUP DE SUPORTERI LA
UN MECI DE FOTBAL, ÎN ROMÂNIA

PESTE 300 SUPORTERI AU
FĂCUT DEPLASAREA PE DOUĂ
ROȚI PENTRU MECIUL LUI POLI
DE LA GIARMATA VII

AU MAI URMAT ÎNCĂ DOUĂ, LA
URSENI ȘI GIROC, ATUNCI CÂND
ECHIPA EVOLUA ÎN LIGA A IV-A

ȘI CU SIGURANȚĂ NU AU
FOST ULTIMELE...
:)

POLITEHNICA
=
TIMIȘOARA
Am sprijinit orice inițiativă caritabilă sau
socială care ne-a fost propusă în cei
șapte ani ce s-au scurs de la început.
Mai mult, am inițiat acțiuni care au avut
ca scop transformarea comunității în
cadrul căreia ne desfășurăm activitatea,
pentru care am primit sprijin din partea
oamenilor și susținere necondiționată.

POLI ÎN

MEDIA

• Conturi social media active - Facebook
(45.000 like-uri, reach al paginii de
+100.000 constant), Instagram (4.200
followeri), Twitter, site oficial www.
sspolitehnica.ro
• Toate partidele de pe teren propriu
transmise live video pe canalul de
Youtube al clubului
• Bază de date cu membrii oficiali informări constante către 500 persoane
• Menționări constante în media locală și
națională, de sport și nu numai
• Segment de vârstă 18-34 ani extrem
de activ online, interacțiune comunitate
virtuală

SUPORTERI

ÎN CIFRE

• Peste 50.000 bilete vândute pe sezon, la
partidele de acasă
• Comunitate activă de 150+ voluntari
implicați în viața clubului și în acțiunile
demarate de acesta
• Medie de spectatori de 1500 pe meci
• Vârfuri de audiență partidele derby cu
UTA Arad, Petrolul Ploiești, Rapid București
• Concept unic de membru oficial-500+
membri în fiecare sezon - iau parte
activ la luarea deciziilor importante
• 1000+ formulare de redirecționare a 2%
din impozit strânse în fiecare an

DRUMUL E LUNG ȘI CE AM REALIZAT E
DOAR ÎNCEPUTUL. ATÂT TIMP CÂT VOM
AVEA ALĂTURI OAMENI PUTERNICI ȘTIM
CĂ VOM REUȘI.
PENTRU NOI NU EXISTĂ LIMITE.
PENTRU CĂ SUNTEM

UN CLUB DIFERIT

Sergiu Bumbu
Director de imagine

0753 537 650

sergiu.bumbu@sspolitehnica.ro
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VĂ MULȚUMIM,
CEI MAI FRUMOȘI ANI SUNT CEI CE VOR VENI.
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