
Asociaţia Sportivă Clubul de Scrimă 

”ENGARDE”

O definiţie clasică aparţinând lui Moliere consideră că ”scrima este arta de a
lovi fără să fii lovit”. În trecut, scrima era, după cum am mai arătat, un mijloc
de realizare a duelurilor, iar astăzi ea devine pur convenţională concretizată în
asaltul dintre doi sportivi, folosind una dintre cele trei arme: floreta, sabia sau
spada, după reguli bine stabilite.



• În anul 1831, pastorul luteran Aurel Serai a
avut prima iniţiativă de a înfiinţa o scoală
particulară, ce urma să cuprindă între cele 5
grupe de materii şi scrima, autorizaţie ce nu i-a
fost acordata niciodată de catre generalul
Kiseleff.

• În toamna anului 2005, Petrică Ungureanu
creează o organizaţie non-profit care are ca

Membrii fondatori

creează o organizaţie non-profit care are ca
obiect promovarea şi dezvoltarea sportului, a
scrimei în România.

• În primăvara anului 2006, organizaţia
dobândeşte personalitate juridică sub numele
de ”asociaţia sportivă clubul de scrimă
Engarde”, ca fiind primul club particular de
scrima, din România.

• Un an mai târziu, 2007, Federaţia Română de
Scrimă, recunoaşte în mod oficial, afilierea
secţiei de scrimă a asociaţiei sportive clubul de
scrimă Engarde.



Asociaţia se autofinanţează prin:

- taxe de înscriere şi cotizaţii ale membrilor
asociaţiei;

- sponsorizări din partea unor persoane
fizice şi juridice din România sau din

Finanțare

fizice şi juridice din România sau din
străinătate, pentru realizarea scopurilor
asociaţiei;

- vânzarea publicaţiilor proprii şi a celor
obţinute prin schimb

- taxe pentru participarea la cursuri sau alte
activităţi organizate de asociaţie sau în
cooperare;



• Staff-ul tehnic este alcătuit din:

- Petrica Ungureanu licenţiat în educatie fizică
şi sport cu o experienţă de peste 15 ani în
scrima de performanţă şi înalta performanţă.

- Ana Maria Zdanovschi– profesor

- Cissla Baltes – antrenor

Membrii și sportivi

- Cissla Baltes – antrenor

- Mihaela Buricea – instructor sportiv

- Alexandra Olteanu – instructor sportiv

• Sportivi legitimati 50



• Scopul asociaţiei este de a contribui
la dezvoltarea sportului şi în special a
scrimei în România.

• Obiectivele asociaţiei sunt:
� pregătirea sportivă, cu precădere a

tinerilor doritori sa practice sportul, în
special scrima;

Scopul și obiectivele

special scrima;
� participarea la competiţii organizate

de organele in drept;
� organizarea de acţiuni proprii formarii

sportive a tinerilor;
� editarea de programe, pagini

internet, postere şi alte publicaţii de
propagandă sportivă
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• Mediatizarea scrimei în România şi
practicarea acesteia de la nivel de club
la nivel de masă.

• Legitimarea a peste 100 de copii băieţi
şi fete.

Obiectivele principale

strategie pe 2-4 ani
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• Formarea a cel puţin 5 grupe de

sportivi pe categorii de vârstă.
• Prezentarea la campionatele naţionale

cu doua echipe pe probă.
• Cucerirea a doua medalii la categoria

de vârsta.
• Calificarea în anul 2013 a unei echipe

de seniori, masculin sau feminin, în
SuperLiga României.
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• Echipament specific scrimei         1.500/lună

Buget lunar și anual

• Echipament specific scrimei         1.500/lună
• Indemnizaţii de efort                     2.000/lună
• Deplasări concursuri naţionale      3.000x5 conc./an
• Chirie sala 1.500/lună
• Cantonamente pregătire 14.000x2cant./an
• Premieri 3.000/an
• Taxe F.R.Scrimă:

- legitimaţii 1.000/an
- asociaţie 300/an

TOTAL 107.300 RON/an



• Banner pe site-ul asociaţiei care
funcţionează non-stop şi este actualizat
lunar.

• Link-uri pe site către firma
dumneavoastră

• Marca şi sigla companiei
dumneavoastră pot fi imprimate pe

Beneficiile sponsorilor

dumneavoastră pot fi imprimate pe
echipamentul sportiv, obiecte de
birotică, pe autoturismul
asociaţiei, etc.



• Ataşat acestei prezentări va fi contractul de
sponsorizare precum şi formularele 200 şi

Contract de sponsorizare

Formularele 200 și 230

sponsorizare precum şi formularele 200 şi
230, dar şi articolele extrase din legile în
vigoare din care reies cele de mai sus.


