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În perioada 12-15 septembrie 2019 a avut loc în Iași, Cupa României la sabie pentru cadeți și 
juniori, masculin și feminin, organizat de Federația Română de Scrimă. Pe parcursul celor patru 
zile de concurs doi dintre membrii proiectului au purtat discuții cu antrenorii și sportivii 
acestora și au promovat conceptul de carieră dublă al sportivilor. More than Gold (MTG) este 
un proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, ce își propune să dezvolte 
conceptual de carieră dublă a sportivilor și să sistematizeze politicile de bună practică în 
vederea elaborării de ghiduri pentru cariera dublă și o metodologie pentru învățământul 
superior, în special în țările în care cariera dublă a sportivilor este într-un stadiu de început. 
Coordonatorul proiectului este Universitatea din Letonia, iar dintre parteneri enumerăm: 
Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), 
D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi  The European Athlete as Student (EAS). 

Student-athletes participating in the Cup of Romania – sword cadets and juniors 

In the period 12-15 September 2019, Iași hosted the Cup of Romania for sword cadets and 
juniors, male and female, organised by the Romanian Fencing Federation. Throughout the four 
days of competition, two of the project members carried out discussions with their coaches and 
athletes and promoted the concept of dual-career of athletes. More than Gold (MTG) is a project 
co-funded through the Erasmus+ Programme of the European Union, which proposes to 
develop conceptually the dual-career of athletes and to systematise the good practice policies 
in order to elaborate guides for the dual-career and a methodology for higher education, 
especially in the countries where the dual-career of athletes is at the beginning. The project 
coordinator is the University of Latvia, and among the partners, we mention: Fundación 
Universitaria San Antonio (Spain), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio 
University of Chieti-Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (EAS). 

 

 

 

 


