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Istoria Echipei:
Echipa este compus? din fo?ti elevi ai liceului "Mircea Eliade". De fapt, ?i denumirea echipei provine de la ini?ialele
numelui complet al liceului: Liceul Academic Român Englez "Mircea Eliade". Forma?ia actual? a echipei cuprinde 4
genera?ii de absolven?i.
Succesele echipei au inceput cu cî?tigarea, în repetate rînduri în Cupa Liceelor.
Echipa a castigat doua maratoane, inainte de a deveni Campioana Clubului in toamna 2006, apoi si in primavara 2007.
Este una dintre cele mai puternice tinere echipe ale Clubului si echipa care a castigat cele mai multe maratoane.
Printre strategiile de abordare a jocului ?i comunicar în echip?:
1) R?spîndirea haosului extern (Extrahaos) (responsabil - Andrei Panici) - strategie de intimidare-manipulare-"stimulare de
complexe" îndreptat? împotriva echipelor oponente, inclusiv a organizatorilor.
2) R?spîndirea hasului intern (Intrahaos) (responsabil Victor Dr?gu?an) - strategie de generare a variantelor de r?spuns în
echip?. Include intimid?ri, trimiteri (la surs?), scoateri (din pachetul de la "Fidesco") etc.
3) Perevoditul strelcilor (sistemul de referin??) (responsabili - to?i) - pentru detalii adresa?i-v? la Dodi c? eu nu am de a
face cu asta...
Membrii Echipei:
Ion Dodi: Capitanul echipei. Un mare strateg (de?i nu este membru al Consiliului Strategic), fapt pentru care a fost numit
de coechiperi "El Comandante". Specialist în istorie antic? ?i mitologie (greci, egipteni, azteci ?i al?i maya?i). Cartea
preferat? - "Odin", volum ce cuprinde cuno?tin?e despre tot ?i toate. Nu a finisat-o, de aceea nici echipa nu r?spunde
chiar la toate întreb?rile. A absolvit liceul în 2007.
Lidia Feghiu: Membru-cheie ?i factorul de stabilitate în echip?. Punctul ei forte sunt ghicitorile, intrebarile legate de traditiile
noastre populare precum ?i toate celelalte întreb?ri care nu pot fi luate de restul echipei. Datorit? perseveren?ei ?i
inteligen?ei a fost numit? de coechiperi "El Lida!". Este prezenta mai la toate jocurile echipei. Absolvent? în 2007.
Andrei Lutenco: Debutul în Campionat ?i l-a f?cut în componen?a Tinerilor Dzerjini?ti, înca în prima edi?ie din 2002.
Datorit? ambi?iei ?i spiritului competitiv (de?i este membru al Consiliului Strategic) a fost numit "El Nopasaran". Carte
preferat? -"Ulise" de J.J. Nu a finisat-o, de aceea nu i-o poate împrumuta lui Dodi (Cotru??, ?tiu c? e a ta...). A absolvit în
2005.
Victor Lutenco: Unul dintre cei care au v?zut începuturile Jocului, fapt pentru care este numit în echip? "El". Personaj semihttp://www.cuc.md
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legendar. Un juc?tor pasionat cu erudi?ie bogat? ?i intui?ie ascu?it?. S-a raliat echipei în 2006, devenind un membru
indispensabil. Absolvent al LAREME, 2000.
Ion Vasilic?: Un alt reprezentant al genera?iei 2000. Cuno?tin?e din toate domeniile dar mai ales din art? ?i jurnalism.
Pentru meritele în fa?a echipei a fost numit "El Juan". Un foarte bun autor de întreb?ri. A fost al?turi de echip? atît în
timpurile grele cît ?i în momentele de glorie.
Victor Dr?gu?an: Caracterul rebel ?i energia cu care se manifest? în timpul jocului i-au adus numele de "El Diablo"
Rodica Stegarescu: Cel mai intelectual star al Clubului. Canta frumos si joaca frumos. E si frumoasa, bineinteles :)
Andrei Bolocan: Spiritul artistic ?i mascota echipei. Tîn?r ?i nelini?tit. Prozator încep?tor - a publicat volumele
autobiografice "Via?a Mea" ?i "Speran?a Dragostei". În prezent lucreaz? asupra compila?iei de eseuri: "Inutilitate ?i
derizoriu". Cuvîntul preferat - "frond?". Carte preferat? - volumul autobiografic "Via?a Mea". Specializat pe du? ?i absen?e
la jocuri.
Mihaela Isac: Specialist în logic? feminin? ?i alte ?tiin?e. Reprezint? intui?ia ?i inventivitatea echipei. Acum î?i face studiile
în Bremen, Germania.
Roman Vasila?cu: Un juc?tor fidel echipei ?i jocului. Foarte bun în ?tiin?ele exacte. A jucat un rol decisiv în consolidarea
echipei ?i ob?inerea principalelor rezultate.
Arcadie Cotruta: Un alt emigrant. În prezent studiaz? în Anglia ?i ,respectiv, apare rar dar bine la jocuri. Punct forte - fa?a
de?teapt? ?i yîmbetul misterios "eu ?tiu t?t..." În echip? au mai evoluat a?a veterani ai clubului ?i, evident, fo?ti elevi ai
liceului "Mircfea Eliade" ca Ion Vasilic? (Maratonul din Prim?vara 2006) ?i Victor Lutenco (Maratonul din Toamna 2006).
Ambele presta?ii sau soldat cu locul întîi.
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