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„Pro Patria est
ludum videmus”
(„Se pare c@ ne juc@m, îns@ ne preg@tim pentru a servi patria”)

Edi]ia de campionat
2008-2009 s-a încheiat la
baschet, handbal }i volei.
A fost un campionat lung
}i greu. O dovad@, în
plus, c@ a}tept@rile cu
care începi campionatul
nu se potrivesc cu cele
de la sfâr}itul lui. De
multe ori e mai bine s@ fii
circumspect, prev@z@tor
decât s@ î]i faci planuri ce
dep@}esc propriile puteri.
Criza economic@ a facut
ca sponsoriz@rile s@ se
diminueze semnificativ.
Dac@ anul trecut sponsorii contribuiau cu
aproape dou@ treimi la
bugetul clubului , acum
sponsoriz@rile sunt de
cinci ori mai mici. {i,
totu}i, asa cum am mai
spus, competi]ia trebuie
s@ continue. Urmeaz@
dou@, trei luni grele, în
care trebuie s@ g@sim
resursele financiare pentru campionatele ce vor
începe în toamn@. Atunci,
toate echipele clubului
vor juca în prima lig@.
Pentru prima oar@ de
peste douazeci de ani.
Ovidiu Vasu,
director executiv
CS Universitatea
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Este inscrip]ia care de peste 7
decenii întâmpin@ pe to]i cei
care p@}esc pe poarta de lemn
masiv al parcului sportiv universitar „ Dr. Iuliu Ha]ieganu”.
Istoria acestei cet@]i spirituale
în în]elesul de sorginte antic@
a beneficiului „Mens Sano
incorpore sano” se leag@ de
un eveniment tragic, care prin
în]elepciune profund uman@
s-a metamorfozat într-o binefacere pentru zeci }i zeci de
genera]ii studen]e}ti clujene }i
nu numai.
La sfâr}itul deceniului 3, unicul
fiu al profesorului Dr. Iuliu
Ha]ieganu, [u]u, de 10 ani,
a decedat. Tat@l, medic de
renume, a hot@rât s@-i ridice un
monument natural, nemuritor,
care s@-i impresioneze pe to]i
cei care-i vor trece pragul peste
vremi: un parc sportiv pentru
studen]ii Universit@]ii clujene.
La cap@tul de atunci al ora}ului,
între Some} }i Canalul Morii se
întindea un spa]iu nefolosit,
învecinat cu un teren al unui
oarecare Albu din M@n@}tur. Cu
sprijinul munincipalit@]ii }i al
societ@]ii Astra, care a
cump@rat terenul proprietarului
Albu, i s-a pus la dispozi]ie pentru proiectul Dr. Iuliu Ha]ieganu.
Acesta }i-a motivat inten]ia
nobil@ cu cuvintele: „S-a creat
(acest parc) în amintirea unicului }i bunului meu fiu, [u]u, copil
bun }i cuminte, care la vârsta
de 10 ani, a p@r@sit aceast@
lume, p@mântul ]@rii, pe care l-a
iubit cu toat@ îngereasca putere
a sufletului s@u mânat de o
gândire a filozofului Maeterlink:

«Omagiul cel mai mare adus
copiilor no}tri disp@ru]i este de
a face pentru copiii altora tot ce
am face pentru ai no}tri». Din
1928, anul mor]ii lui [u]u, am
sacrificat timp, suflet, bani, pentru educa]ia tineretului”. Unul
din cei prezen]i la a}ezarea
pietrei de temelie a parcului
sportiv, polisportiv, U-ist, sculptorul Ciuc@, în 1966, î}i amintea:
„Când în anul studen]iei, ilustrul
profesor al Universit@]ii clujene,
Iuliu Ha]ieganu, a adunat un
pâlc de tineri, demonstrându-ne
[...] marele aport al culturii fizice
în educa]ia general@, [...]”. Apoi
într-o zi, profesorul a luat grupul
s@u de tineri }i îndreptându-se
spre terenul viran dintre Some}
}i Canalul Morii, a s@dit festiv
primul copac al viitorului parc
sportiv. Au mai fost prezen]i la
acest moment emo]ionant
câ]iva tineri: Albu Morariu, gimnast, Ionel Arn@utu (atlet, gimnast), doctor în drept, stâlp permanent în atletica ]@rii noastre,
medicul Cornel Dobo}iu (gimnast, atlet), cunoscutul nostru
specialist în ortopedie Remus
Ludu, tipograful Eugen Bot,
gimnastul cu putere herculean@
Puiu Munteanu, Max Bindea,
Mircea Bolca}, to]i gimna}ti,
medicul Onoriu Che]ianu,
sculptorul Eugen Ciuc@, gimnast, hocheist. O pleiad@ de
oameni care au s@dit spiritualii
copaci la umbra c@rora au
ad@stat zeci de genera]ii de
tineri dornici de mi}care liber@.
Gheorghe I. Bodea,
istoric clujean
Numai „U” - nr. 14, mai 2009

Încã un pas înspre evitarea retrogradãrii pentru „U”

Au învins la Oradea
}i mai au trei „finale”

Echipa de fotbal Universitatea
Cluj a învins sâmb@t@ în deplasare pe FC Bihor, în cadrul etapei cu num@rul 31 a ligii secunde, cu scorul de 2 – 0. Tabela
de marcaj a fost deschis@ de
Ionescu în minutul 33, printr-un
}ut de la 14 metri, iar mai apoi
scorul a fost majorat la 2 – 0 de
Borza, tot printr-o execu]ie frumoas@, dar de aceast@ dat@ din
apropiere. Elevii lui Dorinel
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Munteanu r@sufla u}ura]i dupa
ce }i-au adjudecat cele trei
puncte puse în joc }i au mai
f@cut un pas spre evitarea de la
retrogradare. „U” Cluj a început
bine partida, îns@ Flavius B@d a
ratat dou@ ocazii din pozi]ii ideale de a marca }i a controlat
bine jocul la mijlocul terenului.
Dup@ ce scorul a fost deschis
de Ionescu, gazdele au replicat
prin Bucur, în minutul 36 }i

Roberto în minutul 57, când
portarul F@rca} }i bara lateral@
s-au opus golului egalizator.
Clujenii au preluat ini]iativa în
teren dup@ ce scorul a fost
majorat la 2 – 0, prin Borza,
pentru ca în finalul meciului s@
rateze un penalty prin Bundea,
în minutul 87. „U” Cluj mai are
de disputat trei partide cu Jiul
Petro}ani, Mure}ul Deva }i
Mechel Câmpia Turzii.
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Antrenorul Liviu Jurcã a plecat la finele sezonului, fiind schimbat cu Remus Moldovan

Obiective îndrãzne]e
„U” Transilvania Cluj a
încheiat sezonul 2008 – 2009
a Ligii Na]ionale de Handbal
masculin pe locul 11, pierzând
cîteva pozi]ii în clasament în
urma e}ecurilor din ultimele
etape. Pe parcursul campionatului echipa a avut evolu]ii
bune, învingând Constan]a }i
Baia Mare, dar antrenorul
Liviu Jurc@ a decis s@
p@r@seasc@ echipa. În aceast@
s@pt@mân@ au fost adu}i la
echip@ antrenorul Remus
Moldovan, care are ca obiectiv
clasarea pe locul 6 în sezonul
urm@tor }i calificarea în Liga
Campionilor, }i portarul
Levente Szabo de la echipa
HC Odorhei.

Const@n]enii s-au impus, dar nu
influen]eaz@ performan]a clujenilor
Universitatea Cluj a pierdut
sâmb@t@ meciul de rugby disputat în compania forma]iei
Farul Constan]a, pe teren
propriu, cu scorul de 20 – 33.
Elevii lui Octavian Chihaia au
condus pe tabela de marcaj
la pauz@, cu scorul de 17 –
14, dup@ un joc bun, dar
ace}tia au avut o c@dere în
repriza secund@, cedând
ini]iativa, iar astfel
const@n]enii au reu}it s@ se
impun@. Universitatea Cluj nu
mai poate pierde locul 5, o
clasare foarte bun@ având în
vedere lotul tân@r cu care
Octavian Chihaia a abordat
sezonul acesta. Mul]i dintre
juc@tori au fost convoca]i }i
la loturile na]ionale de
tineret.
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Ultimele partide au salvat sezonul pentru handbaliste

Final pe locul 11
„U” Jolidon Cluj a pierdut în ultima etap@ a sezonului 2008 –
2009 în deplasare la CSM
Ploie}ti, cu scorul de 37 – 32.
Dinc@ }i Joles au fost principalele marcatoare ale echipei,
fiecare cu câte }apte puncte.
„U” Jolidon Cluj a terminat
sezonul acesta pe locul 11, cu
9 victorii, 1 egal }i 16 înfrângeri,
la doar dou@ puncte de primul
loc retrogradabil. Chiar dac@
clasarea este sub a}tept@ri,
echipa a ar@tat c@ are poten]ial
}i cu înt@riri se poate pozi]iona
pe un loc de cup@ european@.
Printre aspectele pozitive ale
echipei în acest sezon se mai
num@r@ }i faptul c@ echipa
antrenata de Gheorghe
Covaciu are al patrulea atac din
campionatul intern, cu 750 de
reu}ite, la acest lucru contribuind decisiv Mihaela
Senocico cu 166 de goluri, care
s-a clasat pe locul cinci în ierarhia celor mai bune marcatoare din acest sezon.

Sezon dificil pentru „U” Trustul CRE
Echipa de baschet feminin „U”
Trustul CRE a terminat sezonul
2008 – 2009 al diviziei A pe
locul 9, cu 12 victorii }i 14
înfrîngeri. Forma]ia a început
campionatul în for]@ }i cu preten]ii la o clasare cât mai bun@,
dar o serie de juc@toare au
p@r@sit echipa în iarn@, dup@ ce
a plecat sponsorul. Pentru
sezonul urm@tor, echipa va fi
una foarte tân@r@, cu multe
componente ale lotului na]ional
de junioare. Se sper@ cre}terea
acestei echipe }i formarea în 2
ani a unei forma]ii competitive.
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Toate echipele CS Universitatea sunt în prima ligã

Au promovat în Divizia A
Echipa de volei feminin „U”
Oncos Cluj a promovat în
Divizia A dup@ ce a cî}tigat
seria A2 Vest, astfel CS
Universitatea are toate
echipele în prima lig@. „U”
Oncos s-a impus }i în cele trei
meciuri disputate în turneul de
promovare care a avut loc la
Cluj, învingând pe U LPS
Pite}ti cu scorul de 3 – 0, pe
CSM Foc}ani tot cu scorul de
3 – 0 }i pe IOR Optinova
Bucure}ti cu scorul de 3 – 1.
Echipa a promovat cu o forma]ie tân@r@, dar are nevoie
de înt@riri serioase în perioada
de preg@tire, pentru a face
fa]@ în prima lig@.

VOLEI FEMININ,
DIVIZIA A2 VEST
Clasament
1. „U” Oncos Cluj
2. CSU Tg. Mure}
3. LPSU Pite}ti
4. VC Banatul Caransebe}
5. „U” Timi}oara
6. CSU LPS Bihor Oradea
7. CSS2 CNE Baia Mare

M
V
I Pct.
12 11 1 23
12
9 3 21
12
9 3 21
12
7 5 19
12
4 8 16
12
2 10 14
12
0 12 12

Ne vor reprezenta în cupele europene
Echipa de volei masculin a
Universit@]ii Cluj a încheiat
sezonul 2008 – 2009 al
Diviziei A1 Masculin pe locul
6. Chiar dac@ nu au terminat
pe locul 5, pozi]ie care asigur@
participarea în cupele
europene, elevii lui D@nu]
Cionto} vor fi prezen]i în
Europa, în urma retragerii
echipei din Piatra Neam], care
a terminat sezonul pe locul 3.
Astfel, echipa de volei masculin este singura echip@ care
reprezint@ clubul CS
Universitatea într-o cup@ european@.
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Psihologia în sport

Locul 7 ºi 9 la CE
de judo din Polonia

Mentorul meu, Horia Demian

Sportivii de la sec]ia sportiv@ judo a
Universit@]ii Cluj au participat în acest
weekend la turneul interna]ional din
Polonia, pentru calificarea la
Campionatele Europene U 17. Cristina
Matei a luat locul 7 la categoria 51 kg
}i Ana Maria Chinderiu a luat locul 9 la
categoria 48 de kg

Bilanþ pozitiv pentru
secþia de atletism

Vineri }i sâmb@t@ s-a disputat la
Bucure}ti concursul Universitar la care
atle]ii clujeni au ocupat locuri frunta}e.
Kecskes Levente a luat locul 1 la
pr@jin@ cu o performan]@ de 4,50
metri, Andreea Nicoar@ locul 2 la suli]@
cu 41,84 de metri, Nagy Judit locul 3
la suli]@ }i acela}i loc la greutate,
Sergiu Lu]a}, locul 2 cu 3,90 metri,
Andreea Pati]a locul 2 la disc 1 kg, cu
o performan]@ de 32, 20 metri,
Andreea Nicoar@ locul 2 la suli]@ cu 41
de metri, Vasile Dobo} locul 2 la 200
de metri }i locul 3 la 400 de metri,
Paul Botezan locul 1 la 1,500 de metri.
Dorina Cu]u locul 4 la în@l]ime, Paul
Cri}an locul 3 la suli]@, Silvia Arbat
locul 3 la 100 m garduri, locul 4 la
greutate }i locul 7 la lungime, Mateffy
Endre locul 3 la greutate, Andreea
C@lug@ru, locul 5 la lungime }i Mirela
Boca locul 5 la 100 m garduri. Bilan]ul
competi]ional Atletism CS
Universitatea este de dou@ locuri 1,
patru locuri 2, }ase locuri 3, trei locuri
4 }i un loc 7.

3 Judoka la
Campionatele Balcanice
La Campionatele Balcanice de judo
cade]i U17 }i juniori U 20, din Grecia,
vor participa sportivele de la CS
Universitatea, Alexandra Pop, la categoria 44 de kg U17, Ramona Ene, la
categoria +70 kg U17 }i Ana Maria
Ghindaru la categoria 52 Kg U20.

Douã turnee de tenis
la Cluj

În luna iulie se va relua }irul meciurilor
de tenis de câmp la Cupa Universit@]ii,
care va fi organizat@ la Cluj. De
asemenea se va organiza Cupa
Futures, turneu dotat cu premii în
valoare de 10.000 de euro, care
face parte din }irul [iriac Trophy.

Periodic realizat de
CS Universitatea Cluj-Napoca
str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 23
Tel.: 0264.592249
Fax: 0264.592786
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Sportul a simbolizat întotdeauna
posibilitatea oamenilor de a se
dep@}i pe ei în}i}i. Excelen]a se
poate realiza printr-o motiva]ie
superioar@ care ne conduce pe
t@râmul sensibilit@]ii, gra]iei,
angajamentului, onoarei, respectului }i modestiei. Aici
recunoa}tem de fapt profilul lui
Horia Demian care în pofida staturii impozante inspira mai mult
blânde]e decât for]@. Exist@ posibilitatea ca excelen]a s@ se realizeze prin motiva]ii egoiste care
vizeaz@ recompense materiale,
recunoa}terea meritelor }i beneficii personale. P@rerea mea
este c@ la un mare sportiv trebuie
s@ admir@m mai mult m@re]ia lui
spiritual@ decât for]a lui brut@.
Horia Demian inspira, te f@cea
s@-l urmezi tocmai prin puterea
care o emana (care era mai mult
de natur@ spiritual@) }i nicidecum
prin for]@, interese egoiste sau
mîndrie exagerat@.
În spatele reu}itei }i succesului
unei persoane st@ un adevar elementar: cineva, undeva , cândva
s-a preocupat, a avut grij@ de
dezvoltarea lui personal@.
Mentorul este prin defini]ie o persoan@ apropiat@ , un sf@tuitor. S@
ai un mentor este un privilegiu }i
o }ans@, mai ales în sport!
Am spus de multe ori c@ în via]a
mea de sportiv am fost foarte
norocos din mai multe motive. Nu
am s@ le în}ir pe toate dar vreau
s@ subliniez }ansa mea de a fi
cunoscut prin intermediului
sportului oameni adev@ra]i , personalit@]i autentice, exemple pentru via]@ }i sport. Am avut extraordinarul privilegiu de a-l întâlni
pe Horia Demian un sportiv de

excep]ie }i mentorul meu în
sport. Am avut onoarea de a prelua de la el mult râvnitul tricou
cu numarul 4! Acest tricou l-am
purtat timp de 15 ani pe parcursul carierei mele sportive
desf@}urate la un singur club:
Universitatea Cluj. În definitiv, s@
ai un mentor, mai ales în sport,
nu este un lucru neobi}nuit.
Aproape fiecare sportiv a avut în
decursul evolu]iei sale un prieten
sau coleg care i-a fost de ajutor
pentru a înv@]a ceva nou sau
pentru a face fa]@ unei provoc@ri.
Ceea ce a fost deosebit în rela]ia
mea cu Horia Demian a fost faptul c@ el a hot@rât s@ m@ ajute
deliberat }i planificat de}i nu
avea nici o obliga]ie formal@ s@ o
fac@. Dup@ ce a hot@rât s@
renun]e la activitatea sportiv@, el
venea special la Sala Sporturilor
s@ îmi arate ”tainele” meseriei de
pivot }i secretele ”cârligului” cu
mâna dreapt@ }i mâna stâng@.
Erau procedee definitorii pentru
Horia Demian care l-au f@cut
celebru }i el voia s@ m@ înve]e }i
pe mine aceste tehnici atât de
eficiente la vremea respectiv@.
Comportamentul lui m-a impresionat profund mai ales c@ era
deliberat }i dezinteresat Aceast@
atitudine a lui Horia mi-a dat
încredere }i motiva]ie, feedbackuri privind progresele mele ca
juc@tor }i nu în ultimul rând mi-a
oferit un exemplu de comportament social }i interpersonal.
Chiar dac@ nu mai este printre noi,
Horia v@ d@inui în sufletul nostru
atât timp noi cei care l-am cunoscut vom mai exista pe acest
p@mânt!

Editor general: Ovidiu Vasu

Tiparul digital a fost executat la
Roxer-Colorama.
Se distribuie gratuit la sediul
clubului }i la Sala Sporturilor
“Horia Demian”.

Redactor-}ef: Vasile Ielciu
Colaboratori: Vass Lajos-Lehel
Fotoreporter: Corneliu Rusu

Marius Cr@ciun, psiholog
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Sponsori }i parteneri

