Vino alături de noi!

Recuperăm un simbol al Banatului
www.ripensiatimisoara.ro

Istoria Ripensiei, pe scurt
21 octombrie 1928
Are loc Adunarea Generală de Constituire a FC
Ripensia Timişoara, într-o sală a Primăriei Timişoara
(azi clădire cunoscută sub denumirea de “Primăria
Veche”). Primul preşedinte al clubului a fost dr.
Cornel Lazar, fost preşedinte al unei alte grupări
titrate a Timişoarei, Chinezul, şi primar al urbei de
pe Bega.
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1932-1933
La prima participare în elita fotbalului românesc, a
câştigat primul campionat al ţării disputat în sistem
divizionar. De asemenea, extrema stângă a roşgalbenilor, Ştefan Dobay, a cucerit primul titlu de
golgheter al României.

1934
Prima Cupă a României din istorie a ajuns în vitrina
clubului! În campionat, Ripensia a fost vicecampioană,
iar Ştefan Dobay a cucerit a doua sa “gheată”.
august 1931)
a Ujpest (Timișoara, 2
FC Ripensia - Hungari

1934-1935
A fost acontat al doilea titlu de campioană a ţării.
Ştefan Dobay a fost iarăşi cel mai bun marcator din
campionat.

1935-1936
A fost realizat primul event din istoria fotbalului
românesc.

1936-1937
Trupa roş-galbenă încheie campionatul pe ultima
treaptă a podiumului, a treia; Ştefan Dobay cucereşte
al patrulea şi ultimul său titlu de golgeter.
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1937-1938
Ripensia devine din nou campioană, a patra oară.
Mai mult, în vara anului 1938, obţine o calificare
în dauna lui AC Milan în Cupa Europei Centrale (o
precursoare a competiţiilor europene din prezent).
A fost, probabil, cel mai important rezultat obţinut de
fotbalul românesc pe plan internaţional în competiţiile
intercluburi în perioada interbelică. Aşadar, în doar
un deceniu de la înfiinţare, primul club de fotbal
profesionist din România a reuşit performanţe
extraordinare, câştigând 4 titluri naţionale şi două
cupe ale României. Din păcate, au urmat anii grei ai
războiului, iar apoi anii la fel de dificili ai regimului
comunist.

1948
După doar două decenii de existenţă, Ripensia a fost
nevoită să iasă din “scenă”, constrânsă fiind de noul
climat politico-social, instaurat după război. Înainte a
mai fost timp doar pentru “cântecul de lebădă”. Roşgalbenii au câştigat ultimul trofeu: Titlul Naţional la
Juniori.
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Din iniţiativa unor oameni inimoşi, la OSIM este
obținută protecţia numelui Ripensia.

12 iulie 2012
Asociaţia Sportivă FC Ripensia Timişoara
redobândeşte personalitate juridică prin Hotărârea
definitivă şi irevocabilă a Judecătoriei Timişoara.
Echipa pleacă din nou la drum, înscriindu-se în
eşalonul VI, pragul cel mai de jos al fotbalului
românesc.

24 septembrie 2013
Ripensia învinge “U” Cluj şi ajunge în optimile Cupei
României. A fost o performanţă unică în fotbalul
autohton, ţinând cont că formaţia roş-galbenă a
pornit în competiţia “knock-out” în 2012, în primul
tur al fazei judeţene, eliminând, rând pe rând, echipe
din toate eşaloanele, culminând cu prim-divizionara
Univeristatea Cluj!
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Iunie 2016
Ripensia promovează în eşalonul trei, ajungând
astfel din nou în fotbalul divizionar.

Mai 2017
Ripensia urcă încă un eşalon, până în Liga a II-a!
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Prezent
Într-un fotbal românesc din ce în ce mai
superficial, mai lipsit de valoare şi de
principii, încercăm să construim împreună
un club autentic. Doar Ripensia poate
să redea Banatului fotbalistic gloria de
odinioară!
Ne dorim un club autentic, care să nu se
rezume doar la activitatea sa sportivă,
ci să se implice activ şi în viaţa socială
şi culturală a comunităţii. S-au făcut
până acum paşi mici, dar fermi, şi foarte
important, orientaţi doar înainte.

De ce FC Ripensia
Timișoara?
Pentru că:
este primul proiect românesc care
reconstruieşte un club istoric;
este primul club din România care s-a
dezvoltat după sistemul „socios”;
este şi va fi un club al Timişoarei şi al
Banatului;
tradiţia, principiile şi valorile ce
constituie temelia acestui club ne
unesc pe toţi;
legenda Banatului merită să fie
recuperată.

Ripensia
este un club autentic
s-a născut din legendă
a scris și va mai scrie istorie
devine din nou un simbol al
Banatului

Principii și valori
cultivarea spiritului civic, a sportivității,
solidarității şi generozității
promovarea conduitei morale
activitate în folosul comunității,
nicidecum în interesul unei persoane
sau al unui grup restrâns
respect pentru legile și regulamentele
competițiilor sportive, respect pentru
parteneri, simpatizanți și competitori
reprezentarea cu devotament, onoare
și demnitate a clubului în competițiile
sportive și în relațiile cu alte entități
acțiuni îndreptate în scopul promovării
armoniei vieții sociale și al cultivării
valorilor umane și sportive autentice

Resursele noastre
Siguranţă şi sustenabilitate financiară,
surse stabile şi constante de venituri:
sponsorizări şi contracte de publicitate
cotizaţii ale Membrilor Asociaţi
vânzarea de articole cu însemnele
clubului
donaţii
cota de 2% din impozitul pe venit

Vino alături de noi!
Ripensia trebuie să ajungă din nou acolo
unde-i este locul, în fruntea fotbalului
românesc. Recuperarea acetui simbol al
comunităţii bănăţene poate fi realizată
doar prin asociere.
Doar ÎMPREUNĂ suntem puternici. Doar
ÎMPREUNĂ putem reda Timişoarei gloria
fotbalistică de odinioară. Dar fotbalul
nu e unicul scop. E doar pretextul. El ne
UNEŞTE. Ripensia înseamnă mai mult
decât un club de fotbal. Înseamnă valori şi
principii. Înseamnă comunitate.

Înscrie-te în asociație!
Iubeşti fotbalul? Şi noi! Alătură-te nouă şi
adu-ţi contribuţia la construcţia unui club
cu o temelie sănătoasă şi solidă! Iată pașii
pe care trebuie să-i urmezi:
Intră pe www.ripensiatimisoara.ro
Completează formularul din secțiunea
”Înscriere membri”, ce poate fi accesat
din meniul ”Club”.
După primirea acceptului din partea
clubului, achită online cotizația anuală
(120 lei) și taxa de înscriere (80 lei),
accesând pe site secțiunea ”Cotizații”.
Vei fi contactat ulterior pentru înmânarea pachetului de bun venit.

Înscrie-te în Ripensia 100!
Ne dorim ca grupul inimos format în
preajma Ripensiei să crească şi să
dăruiască întregii comunităţi un simbol,
un exemplu de succes obţinut pe principii
şi valori sănătoase, lucru atât de puţin
caracteristic societăţii noastre. Sunt, însă,
primele semne ale însănătoşirii. Iar noi ne
propunem să demonstrăm că se poate şi
altfel. Şi nu doar în fotbal!
În jurul clubului se găsesc oameni care
au avut succes în afaceri. Ştiu, deci, cum
trebuie gestionate resursele pentru a
obţine performanţă. Haideţi ÎMPREUNĂ
cu ei, pentru a pune bazele unui club, ce
încearcă să dea un nou start atât în fotbalul
românesc, cât şi în societate. ÎMPREUNĂ
construim sănătos.
Clubul “Ripensia 100”, care adună laolaltă
cea mai puternică comunitate de afaceri a
Banatului, va fi baza acestui proiect. Prin
intermediul ei, putem reda TIMIŞOAREI şi
BANATULUI gloria de odinioară. Reuşita
proiectului depinde doar de NOI.

Academia Ripensia sau
„La trecutu-ţi mare, mare
viitor”
Istoria Ripensiei e glorioasă. Dar noi ştim că, fără să ne
îndreptăm privirea către viitor, performanţele din epoca
de mult apusă nu se vor putea repeta. De aceea, în
prezent grija şi atenţia noastră se îndreaptă spre copii.
Academia Ripensia e un pilon important al strategiei de
dezvoltare al clubului nostru. Poate cel mai important.
Avem cei mai buni antrenori şi pedagogi, iar echipa
noastră creşte mereu. Cu asemenea profesionişti,
copiii vor avea mereu plăcerea de a juca.
În plus, crescând într-un mediu sănătos, juniorii de azi,
fotbaliştii de mâine, vor deveni nişte adulţi cu valori
şi principii. Căci doar cu oameni de calitate se poate
naşte performanţa!

Ieri, astăzi și pentru totdeauna

Valorile noastre rămân neschimbate!
www.ripensiatimisoara.ro

