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Club nãscut din entuzias-
mul Marii Uniri, „U”
reprezintã cu adevãrat
oraºul Cluj-Napoca în toate
activitãþile sportive, cu
suporteri care trezesc oraºul
întreg când mãrºãluiesc
pentru o idee, ideea de a fi
U - nic, de a fi un etern
boem. Dincolo de entuzias-
mul boem ºi mândria de a
reprezenta Clujul, de-a lun-
gul timpului, scopurile acti-
vitãþilor sportului universi-
tar promovat de clubul
Universitatea au fost, sunt
ºi trebuie sã fie menþinerea
stãrii de sãnãtate, organi-
zarea timpului liber con-
form unei politici de „sport
de masã” ºi a organizãrii de
competiþii regulate pentru
sportivii de performanþã.
Activitãþile sportive din uni-
versitãþile româneºti în spe-
cial din Universitatea
„Babeº-Bolyai” au fãcut sã
existe tot mai puþini stu-
denþi cu scutiri medicale,
generaþii de tineri sãnãtoºi,
ºi generaþii de sportivi de
cea mai înaltã performanþã.
Miscarea sportivã ce se
învârte în jurul clubului
Universitatea trebuie sã cul-
tive mai departe spiritul de
învingãtor, orgoliul celui
mai bun, conºtiinþa sacrifi-
ciului ºi gândul cã U este cu
adevãrat „mândria
Ardealului”.

ing. Darius
Cristian
Pintilie

consilier
judeþean

Expoziþia foto U - 90

ªirul evenimentelor prin
care se sãrbãtoresc 90 de ani
de la înfiinþarea Clubului
Sportiv Universitatea a înce-
put cu expoziþia foto din incin-
ta Sãlii Sporturilor „Horia De-
mian”. Vernisajul conþine 120
de instantanee cu cele mai im-
portante momente ºi persoane
din istoria clubului, persona-
litãþi care au pus umãrul la
constituirea unuia dintre cele
mai mari ºi cele mai iubite
cluburi sportive din România.
Aceastã expoziþie, amplasatã
ºi la Casa de culturã a Stu-
denþilor, Universitatea Tehni-

cã ºi la Facultatea de ªtiinþe
Economice, are rolul de a pre-
zenta în imagini cei 90 de ani
de activite neîntreruptã a clu-
bului Universitatea, club de
tradiþie, întâiul club universi-
tar din þara noastrã. 

Una din atracþiile expo-
ziþiei este o fotografie a copiei
dupã manuscrisul original al
imnului Universitãþii Cluj,
compus de quartetul Zombi,
în 1945 la Sibiu, în perioada
bejeniei echipei. Acesta este
recunoscut ca fiind primul
imn al unui club sportiv din
þarã.

CU spirit de învingãtor
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Memorialul atletismului clujean

Memorialul atletismului
clujean a fost celebrat în par-
cul sportiv „Iuliu Haþieganu”
pentru a comemora fostele
glorii ale atletimului. Au fost
amintite nume mari ale atle-
tismului clujean, precum Ion
Moina, Ioan Arnãutu, Gheor-
ghe Kiss, Sanda Cubleºan,
Peter Nagy, Cornel Porumb,
Traian Chitul, Gheorghe Biro
ºi mulþi alþii. 

Cu aceastã ocazie a fost
dezvelit bustul Mariei Cion-
can, atletã medaliatã cu bronz
la JO de la Atena din anul
2004, care a decedat în anul
2007 în urma unui accident
rutier petrecut în Bulgaria.
Dezvelirea bustului a fost fã-
cutã de fostul ei antrenor, ªte-
fan Beregszaszi ºi de rectorul
Universitãþii „Babeº-Bolyai”
Andrei Marga. „Nu pot sã
spun altceva despre Maria
Cioncan, decât cã a fost un om

care a ºtiut sã trãiascã. Aºa a
fost Maria, în alb ºi negru,
precum culorile Universitãþii,
ba strângea multã lume în
jurul ei, ba îi plãcea sã fie sin-
gurã. Primul lucru pe care mi
l-a spus când am început sã
lucrez cu ea a fost acela cã nu
vrea sã mãnânce ºi nu vrea sã
doarmã, vrea doar sã fie cam-

pioanã”, a declarat fostul ei
antrenor, ªtefan Bergszaszi. 

La competiþia organizatã
cu aceastã ocazie au partici-
pat sportivi din mai multe
judeþe, fiind obtinute rezul-
tate foarte bune in probele
de 100m, 400m, 800m, sãri-
tura în înãlþime, prãjina ºi
suliþa etc.
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90 de ani de tenis clujean
Baza sportivã Tenis Win-

ners Club a gãzduit turneul
internaþional „Universitatea
Vodafone Winners”, care a

fost organizat de Clubul
Sportiv Universitatea impre-
unã cu Federaþia Românã de
Tenis ºi Tenis Winners Club,

pentru a sãrbãtori 90 de ani
de tenis. 

La acest eveniment au
participat 32 de jucãtori,
jumãtate dintre aceºtia fi-
ind sportivi din þãri ca Aus-
tralia, Serbia, Belgia, Bo-
livia, Italia, Ucraina, Cehia,
Spania, Rusia ºi Republica
Moldova. 

Proba de dublu a turneu-
lui a fost câºtigatã de pe-
rechea ucraineanã Gleb
Alekseenko ºi Vadim Alek-
seenko. Aceºtia au învins în
finalã perechea formatã din
tenismenii români Iliuþã
Giurgiu ºi Marius Copil, în
douã seturi, cu scorul de 6-4,
6-4. 

Finala probei de simplu a
fost disputatã între Cãtãlin
Gârd ºi Jiri Skoloudik, în-
vingãtor fiind tenismenul
român, care a câºtigat parti-
da în trei seturi, cu 0-6, 6-1,
6-2. 

Turneul a fost dotat cu
premii în valoare 10.000 de
euro iar partidele disputate
au fost extreme de spectacu-
loase, atrãgând sute de spec-
tatori, iubitori de tenis.
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Ziua handbalului
Echipa de handbal mascu-

lin  a organizat „Cupa Tran-
silvania” cu ocazia împlinirii a
74 de ani de la înfiinþarea sec-
þiei, turneu care face parte din
seria evenimentelor prin care
CS Universitatea sãrbãtoreº-
te 90 de ani de la înfiinþare.
Alãturi de echipa de handbal
masculin a Universitãþii Cluj,
la turneu au mai participat ºi
CSM Satu Mare, Poli Timi-
ºoara ºi Rom Cri Braºov. 

Turneul a fost câºtigat de
Poli Timiºoara, locul secund
fiind ocupat de echipa organi-
zatoare, „U” Transilvania.
Golgheterul cupei a fost Ale-
xandru ªimicu, de la Poli Ti-
miºoara, cel mai bun portar fi-
ind desemnat Vass Zoltan iar
titlul de cel mai tehnic jucãtor
i-a fost acordat lui Nicola
Stoiceschi de la „U” Transil-
vania. Deasemenea, au mai
avut loc partide între echipele
de copii ale clubului ºi echipe
de veterani.

Aniversarea a 60 de ani de rugby
Secþia de rugby a Univer-

sitãþii Cluj a celebrat 60 de
ani de existenþã pe terenul
din parcul sportiv „Iuliu Ha-
þieganu”, evenimentul înce-
pând cu discursuri la care
au participat Andrei Marga,
rectorul Universitãþii „Ba-
beº-Bolyai”, Mihaela Rozor,
preºedintele secþiei ºi mai
multe oficialitãþi locale. 

Cu aceastã ocazie au fost
organizate meciuri demon-
strative între juniorii echi-
pei, copii, seniori ºi old boys,
fiind acordate cupe ºi pre-
mii.
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 Turneul internaþional de
baschet masculin U-90

 Turneul internaþional de
volei masculin BVA CUP,
organizat de clubul nostru

ºi Asociaþia Balcanicã de
Volei.

 Finalizarea centrului de
recuperare ºi refacere pen-
tru sportivii clubului.

 Pastila U – istoria clubu-
lui de la 1919 pânã în
prezent în imagini.

 Realizarea monografiei U 90
 CD cu imnul clubului

Alte evenimente organizate de CSU cu prilejul U - 90
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Tenis de câmp

Alexandru Marincaº, Ilie Aurelian Giurgiu – Andreea Gabriela Rusu, Septimiu Frãþilã, Ioan Fãrcaº, Florin Jury – 
Grigore Hada, Stelian Augustin Petruþa, Dorel Giurgiu

Loturile echipelor CSU în sezonul 2009-2010
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Scrabble

Adrian Tãmaº, Andrei Alexandrov – Cãtãlin Caba, Corneliu Faur, Cristina Popan, Dan Sibef – Daniela Boldor, Liana Vagai, Liliana Gall,
Matei Costache – Matei Gall, Mihai Pantiº, Noemi Vincze, Ovidiu Tãmaº – Septimiu Crivei, Vasile Mihalache
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Rugby

Alin Uþiu, Bogdan Ionuþ – Bogdan Voicu, Dorin Manole, Silviu Vasiliu, Vasile Cioarã – Niculae Barbu, Sergiu Buzea, 
Alexandru Doroftei, Radu Parlea – Paul Vescan, Sergiu Spãtaru, Andrei Costan, Romulus Boar – Cosmin Cabuz, Mihai Gorcioaia
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David Mariº, Tudorel Gãvril – Marcel Borbei, Sergiu Pop, Andrei Gorcioaia, Bogdan Ionescu – Andrei Gontineac, Horaþiu Pungea, Iustin
Ceaparii, Marius Banu – Sorin Târpescu, Bogdan Târpescu, Claudiu Curcã, Cristian Sãnan – Simian Mãrginean, Octavian Chihaia
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Volei masculin

Cosmin Ghimeº, Ionuþ Badea – Rãzvan Vîlcelean, Doru Ghimeº, Bogdan Bratosin, Ionuþ Tîrîlã – 
Dorel Colcer, Lotei Attila Romeo – Kovacs Zoltan, Rãzvan Bogdan, Ionuþ Rus, Dãnuþ Ciontoº – Daniel Pop, Fuzesi Adrian
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Volei feminin

Laura Lungu, Dobes Melinda – Andreea Bucur, Carmen Criºan, Alina Pop, Alexandra Ciontoº – Izabela Costea, Timea ªtirþ –
ªikoº Petra, Graboveckaia Masa, Roxana Nichiti, Ioan Bogendorfer – Liliana Bogendorfer
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Handbal masculin

Doru Hagiu, Andrei Grasu, Goran Djuricin – Mirko Milosevic, Mihai Busecan, Rãzvan Pavel, Luchian Halmagyi – Tudor Marta, Ioan Ani
Senocico, Tudor Stãnescu, Rãzvan Szopka – Marian Filip, Ionuþ ªtef, Nikola Stojchevski, Raul Marian – Szabo Levente, Remus Moldovan



Numai „U” – nr. 15, septembrie 2009 13

Handbal feminin

Anca Mureºan, Magdalena Paraschiv, Florina Chintoan, Adela Biliga – Petroczi Victoria, Daniela Brânzan, Daniela Crap,
Laura Oltean – Nicoleta Dincã, Viorica Suba, Mãdãlina Herciu, Andreea Tetean – Simona Vintilã, Adriana Tudorache,

Roxana Joldeº, Alexandra Pop – Mihaela Ani Senocico, Berei Imola, Gheorghe Covaciu, Alina Þurcaº
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Baschet masculin

Andrei Bercean, Branko Cuic – David Lawrence, Flavius Lãpuºte, Florin Muntean, Ioan Alexandru Pop – Ionuþ Mocanu, Mihai Silvãºan,
Miljan Mevedj, Nicolae Foalea – Paul Chetreanu, Sabin Faur, Santa Szabolcs, Vladan Jocovic – Zoran Krstanovic, Marcel Þenter
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Baschet feminin

Raluca Chioran, Florentina Ardelean – Andreea Pop, Flavia Ferenczi, Rada Giurgiu, Marta Fodor – Kilin Tunde, Oana Dunca, 
Roxana Pãtruþ, Andrada Coldea – Meszaros Kata, Adela Vilt, Al Shaar Angela, Florin Covaciu – Iosif Criºan, Bartos Robert



Sponsori  ºi  parteneri


