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 Fotografii și un mesaj de suflet primite de la Codrut Nicorici - fondator și antrenor la CS 

Warriors Timișoara - un club de rugby a cărui poveste am promovat-o în Revista Născut pentru 
Sport Timiș nr. 2. 
 

 
 

 Dar mai întâi să menționăm cine este Codruț Nicorici. După 19 ani de activitate în rugby, în 
anul 2009, a pus bazele asociației non-profit Worriors Timișoara, asociație venită ca un suport în 

pregătirea copiilor și integrarea, într-un viitor mai bun, a micuților cu probleme sociale. De 
profesie Inginer constructor, dar și student în anul IV la USAMVB Timișoara ( topografie și 
cadastru), organizează / depune proiecte / antrenează la toate categoriile de copii de la club și 

dorește să pregătească cât mai mulți copii pentru o societate mai bună! 
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 Iată ce ne-a spus Codrut Nicorici despre colegii săi: 

 "În promovarea clubului nostru trebuie neapărat să menționez câteva cuvinte despre 
colegii mei cu care derulez acest proiect de suflet. Până la urmă, fără ei și fără sponsori, nu aveam 
cum să realizez ceva! Cu toții au povești frumoase! Dar să-i prezint pe rând! 

 

 
 

 Eugen Argintaru - lucrează în cadrul ADP 

Timișoara, ca inspector specialist (fiind 
absolvent al USAMV Timișoara) și este antrenor 

secund/ jucător activ în DNS la UAV Arad, 
antrenor la grupele de U12-U14 la ACS Warriors 

Timișoara; Daniel Perici - are propria afacere 
de familie, pe un segment de amenăjari 
peisagistice, dar nouă ne place să spunem ca 

va fi “viitorul președinte al FRR, în locul lui Alin 
Petrache! El are 3 baieți rugbiști - unul la CS 

UAV Arad, unul la categoria U16 și altul la categoria U10 2, dar ambii legitimați Warriors TM) și el 
pregătește grupele de U16-U17 ale Warriors Timișoara. Petcu Costel - fost jucător de rugby la RC 
“Eltim” Timișoara până în anul 1999 (el are o poveste impresionantă: a suferit un accident rutier 

în anul 2004 - a fost lovit de un autobuz, în Londra - după care a intrat în comă profundă timp de 
6 luni, reîntorcându-se în Timișoara, în 2006, cu handicap locomotor și cerebral - o parte din 

creier i-a fost eliminat la operație. Apoi primul lucru pe care și l-a amintit a fost o parte dintre 
colegii de echipă si baza sportivă unde a jucat rugby. Warriors Timisoara l-a preluat în sânul 
echipei, iar “terapia” cu “razboinicii mici” a făcut să se recupereze foarte mult. El pregătește copiii 

U6 și U8, ne ajută cu pregătirea echipamentelor, înainte de competiții și tot ce este necesar 
pentru organizarea de competiții. În final îl mai menționez pe Ovidiu Crișan - șofer de meserie, 

fost coleg de echipă cu mine, cu Argintaru Eugen și cu Petcu Costel (la RC U Timișoara), el fiind 
cel care antrenează echipele de copii U8-U10 ale ACS Warriors Timișoara. În fotografiile postate 

apare Dan Pastor (fost jandarm si sportiv de performanță în Powerlifting), el fiind cel care ne ajută 



cu antrenamentele de forță, în sală, pe timp friguros, la grupele de juniori ( 15-17 ani), dar și 

Sosene Anesi - antrenor cu 3/4 la lotul României." 
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