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Mind Hunters
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Pentru echipa &bdquo;MH&rdquo;: Vine rîndul s declare: Noi ie_im la vîntoare!!!Istoria Echipei:Dup participarea destul de
convingtoare a echipei &bdquo;MH&rdquo; la Cupa Socrate 2007, pe culoarele clubului s-a auzit întrebarea fireasc:
&bdquo;De unde &bdquo;s-au luat&rdquo; _i ace_ti &bdquo;Mind Hunters&rdquo;? S vedem, de unde.În primul rînd,
&bdquo;MH&rdquo; este o echip cu adevrat &bdquo;crengian&rdquo; &ndash; a fost fondat de ctre un grup de colegi,
elevi de la Liceul &bdquo;Ion Creang&rdquo;, tradiciile cruia î_i gsesc expresia într-o oarecare msur în maniera de joc a
echipei. Denumirea de &bdquo;vîntorii de minci&rdquo; a fost preluat de la filmul hollywoodian omonim _i pare s rspund
perfect criteriului &bdquo;sun bine&rdquo;, este demn de mari realizri, dar _i implic, evident, un grad de responsabilitate
mai mare pentru echipa care s-a întitulat astfel. Primele jocuri ale echipei au avut loc în timpul sezonului de toamn al Ligii
Municipale în 2004. Startul s-a dovedit a fi un adevrat &bdquo;blitzkrieg&rdquo;: jucînd în divizie, echipa _i-a demonstrat
potencialul reu_ind s ocupe locul I _i respectiv calificarea în lig, obcinînd chiar cîteva victorii consecutive cu punctaj
maximal posibil. Ptrunzînd în lig, &bdquo;Mind Hunters&rdquo; au urcat pe locul 2 pe parcursul a 3 sezoane. În ciuda
eforturilor depuse, locul I rmîne deocamdat pentru &bdquo;MH&rdquo; un &bdquo;pol al inaccesibilitcii&rdquo;, _i totu_i
nu este ceva ireal. &bdquo;Mind Hunters&rdquo; au participat la toate &bdquo;Maratoanele&rdquo; organizate în cadrul
clubului, începînd cu 2004, situîndu-se permanent printre primele 10 echipe din clasamentul final. În 2007, surprinztoare a
fost participarea echipei la Cupa Liceului &bdquo;Socrate&rdquo;, unde &bdquo;vîntorii&rdquo; au jucat în final contra
veteranilor de la &bdquo;Kapra&rdquo;. Palmaresul Echipei: A 2-a echip în Ligile respective, în ultimii ani Locurile 4-10 la
Maratonul CUC Medalia de argint la Cupa Socrate 2007 Autoaprecierea înalt pentru performance
&bdquo;deosebite&rdquo; (În speranca c va urma&hellip;) Efectuînd bilancul &bdquo;vîntorii&rdquo;, constatm faptul c
echipa &bdquo;Mind Hunters&rdquo; înc nu _i-a luat &bdquo;trofeul&rdquo;, sau poate înc nu _i-a gsit o prad pe msur
(fiecare vîntor vrea s _tie unde se ascunde fazanul de aur, adic bufnica &mdash; în cazul clubului de CUC). Deci totul este
înainte.Mai spunem doar: Juctori din toate echipele de CUC, unici-v! Baft tuturor!!!Membrii Echipei:Ca _i multe alte echipe
de la CUC, &bdquo;Mind Hunters&rdquo; se confrunt cu problema acut a &bdquo;rotaciei cadrelor&rdquo;, neavînd o
componenc 100% stabil. ^i totu_i, vom menciona acei &bdquo;vîntori&rdquo;, care s-au avîntat în goana dup
&bdquo;prad&rdquo; la &bdquo;vîntoarea&rdquo; de la Cupa Socrate 2007: Dumitrica Petrov _i Eugen Zolotco &ndash;
anume ei reprezint ASEMul _i glorioasa facultate &bdquo;Finance&rdquo;, Cornel Dicusar &mdash; student la
Universitatea din Ia_i, Ecaterina Mhitarean,Ina Ple_caMaxim Calancea &ndash; Universitatea de Stat, sunt cei care aduc
în arsenalul echipei cuno_tince din domeniul informacional-matematic. Se poate de afirmat cu certitudine c
&bdquo;MH&rdquo; este o echip unit, de_i deseori se întîmpl ca prerile membrilor echipei s difere semnificativ. Iar acum, s
trecem la &bdquo;particularitcile vîntorii nacionale&rdquo;. Activul Echipei:Desigur, mijloacele fixe &ndash; cuno_tincele
dintr-o varietate de domenii: începînd cu mitologia româneasc _i terminînd cu _tirile din fotbal _i telenovelele braziliene
Logica _i intuicia, care uneori pot s dea rezultate sub form de rspunsuri incorecte, dar acceptabile în concepcia
&bdquo;MH&rdquo; (pentru originalitatea _i frumusecea lor)Non-conformismul, caracterul neordinar, exprimat, printre
altele, prin &bdquo;pesimism-optimismul&rdquo; unora din membrii echipei (&bdquo;Iar locul 2!?.. "Eu vreau în
Superlig!&rdquo;) Capacitatea de a trata cu umor situaciile care sunt în defavoarea echipei Dorinca de a juca _i energia
abundent, care de multe ori alimenteaz crearea bunei dispozicii a echipei, nu _i efortul de a rspunde corect, dar în
fine&hellip;^i înc sute de alte conturi _i subconturi&hellip;
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