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Membrii echipei pe siteEchipa evolueaza in- Evolutia randamentului in
timpPARTICIPARICampionat7Superliga3Liga4Cupe28STATISTICIIntrebari jucate in 2009950Raspunsuri in
2009466Randament in 200949,05Intrebari jucate total3547Raspunsuri total1596Randament total45,00Rating (sf.
2009)107,86Loc in rating (sf. 2009)3Ultima actualizare: 31/03/2010
P A L M A R E STipul CompetitieiTipul SubcompetitieiDenumirea SubcompetitieiLoculCampionatSuperligaSuperliga
2008 primavara1CampionatSuperligaSuperliga 2009 primavara2CampionatSuperligaSuperliga 2008
toamna2CampionatLigaLiga C 2007 toamna1CampionatLigaLiga C 2007 primavara2CampionatLigaLiga B 2006
toamna3CampionatLigaLiga A 2006 primavara3Cupa EliminatorieCupa EliminatorieCupa Socrate
20093MaratonMaratonMaratonul 2006 primavara2MaratonMaratonMaratonul 2008 toamna3MaratonMaratonMaraton
2009 toamna3Sezonul de VaraSezonul de VaraSezonul de Vara 20083Sezonul de VaraSezonul de VaraSezonul de
Vara 20073Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa O. Lopusanschi 20081Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa Intel
20081Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa Eliade and Friends 20091Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa Acord
20091Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa Xperience 20072Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa Intel 20092Sezonul
de VaraCupa DeschisaCupa Eliade 20082Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa Asachi 20072Sezonul de VaraCupa
DeschisaCupa Zombii 20073Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa Nuri 20093Sezonul de VaraCupa DeschisaCupa
Asachi 20093

Descrierea din punct de vedere cronologic:
martie 2006 - înfiincarea echipei _i primul exemplu de efort intelectual supranatural al cpitanului echipei la alegerea
denumirii noastre;
mai 2006 - locul II la maraton _i prima con_tientizare a faptului c dac nu ne dm seama ce facem _i pentru ce, se prime_te
mai bine;
vara 2006 - plecarea lui Sergiu din echip _i o var de doliu pentru restul membrilor;
octombrie 2006 - inducerea în eroare a lui Olea _i Radu pentru a-i face membri a echipei _i aparicia primului cuplu în
echip;
decembrie 2006 - participarea la primul elitar, afighirea de jocul magi_trilor _i estorcarea din Club a 3 crci ca premiu
pentru cea mai bun întrebare;
martie 2007 - realizarea faptului c "Acord" - asta-i pentru mult timp...
martie 2007 - racolarea Verei ca membr a echipei, aparicia situaciei când la joc vin mai multi de 6 juctori _i a ve_nicei
dileme a cpitanului: "cine joac runda asta";
mai 2007 - frigrui la Stuceni;
iunie 2007 - tabra de var _i mafia;
august 2007 - fobofobia;
septembrie 2007 - da unde-i "Acord"?
noiembrie 2007 - calificarea în Superlig;
decembrie 2008 &ndash; ne-am lasat sensibilizati de necontenitele insistente ale lui Marcel si l-am acceptat in echipa;
sau, intregirea celui de-al doilea cuplu a echipei.
martie 2008 - stabilirea scopului pentru sezonul de primvar - de a evita retrogradarea în Ligi;
mai 2008 - cptarea titlului de campion al Superligii.
iunie 2008 &ndash; (conform unora ne-)castigarea cupei Intel
august 2008 &ndash; membrii echipei, separati de forte obscure si pana acum necunoscute, in componenta la diverse
echipe s-au clasat pe primele 2 locuri la primul treasure hunting organizat de club
Descriere din punct de vedere a brand-urilor utilizate:
Un simplu joc al echipei arata cam asa: Mercedes (maxi-taxi), Fidesco, Sprite, Corona (ciocolata, nu bere:P), Nokia,
Orange, iPhone, Moldcell, Gura Cainarului, Corona, Wispa (alba, ca asa ii place lui Olea), Sony-Ericsson, Moldcell,
Orange, EVM, Corona Neagra (ca Vera adora ciocolata amara), Parker (ca sa va dati seama cine-i asa crutoi la noi in
echipa, faceti link cu iPhone), google.wap (in cazul contestarilor), andy&rsquo;s pizza, Staryi Melinic, Mercedes.
Din punct de vedere matematic:
Echipa Mix constituie o matrice cu 9 elemente, care sunt combinate în diverse moduri câte 6 de la o competicie la alta. În
unele circumstance, combinacia este de 1 + 6 (de exemplu, Marcel pe locul crupierului _i Mix la masa de joc). Vârsta
medie a membrilor echipei constituie 24 ani, 2 luni _i 21 de zile (_i cu fiecare zi cre_te cu una), iar vârsta total - 218 ani (_i
cre_te în fiecare an cu nou ani). În componenca echipei, ponderea fetelor este de exact 22,(2)%, _i, respectiv, a biecilor
de 77,(7)%. Înlcimea medie constituie aproximativ 176 cm, ceea ce raportat la greutatea medie de 72 kg reprezint o
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combinacie reu_it. Initial rata de raspundere la intrebari era putin sub 48%, odata insa cu suplinirea randurilor cu forte
noi, acest indicator a evoluat peste 50% si urca sigur, la moment avand cotatia de 52%.
Descrierea echipei vzut de alcii:
Irina Breahn: &bdquo;Oaz a prieteniei, a colaborrii non-profit _i a afecciunii necondicionate (absolut serios) drept idealul
la care orice juctor muritor de Cuc va trebui s aspire...&rdquo;; &bdquo;"visul american" în Cuc: cum niste bieti si fete
snobi (adic sine nobilitas, care de pe la Durlesti, care de pe la Stuceni) gratie studiului asiduu, determinrii _i sarmului
natural au reusit sa cucereasc Mont-Blanc-ul jocurilor intelectuale din Moldova, dezvoltându-_i totodat individualitatea
sofisticata, de la grecul "sofos", adic care vorbeste mult, convingtor, fr cunostinta de cauza, în scopul de a te aburi si de a
înltura concurenta.&rdquo;
Nadia Melinti: &bdquo;Eu propun fotografia actuala a echipei Mix drept emblema pentru capitolul ECHIPA. Este foarte
sinergetic si cred ca-i reprezentativa&rdquo;
Veronica Vragaleva: &ldquo;Mix - ma mindresc de performanta voastra. Sinteti echipa sora, si deci simt ca una din
rudele mele a reusit ceea ce n-am reusit eu...&rdquo;
Eugenia Grosu: &bdquo;Ati demonstrat ca este adevarat ceea ce se spune despre voi ca faceti cele mai bune
intrebari...&rdquo;
Cristi: &bdquo;Mey... voi sunteti cumva si jeymshi bonzi?&rdquo;
Echipa 10 lei: &bdquo;It's best to avoid standing directly between a competitive jerk and his goals&rdquo;
Spectatorii canalului &bdquo;Moldova 1&rdquo;: &bdquo;Gazda noastr în aceast sear este Marcel Sptaru&rdquo;.
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