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În weekendul trecut s-a
desfãºurat la Iaºi etapa a
treia ºi ultima a Campionatu-
lui Naþional Anglofon la
Scrabble. 

Competiþia a fost cîºtigatã
clar de cãtre Mihai Pantiº de
la CS Universitatea Cluj-Na-
poca, învingãtor în toate cele
ºase partide disputate. În ur-
ma acestui rezultat, Mihai
Pantiº a devenit campion na-
þional la scrabble în limba
englezã, titlu pe care l-a mai
cucerit ºi în anii 2007 ºi
2008. 

Debutul lui Mihai Pantiº în
acest sport a fost în 2003, cînd
participa la un turneu de ºah
la Constanþa ºi, întîmplãtor, a
jucat un simultan de scrabble.
În anul I, la Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã, a
avut un profesor pasionat de
acest sport, Septimiu Crivei,
fondatorul secþiei de scrabble
la CS „U”, care l-a iniþiat în
acest domeniu. La început a
participat la concursuri în
limba românã, pe plan naþio-
nal, iar în anul 2006 a debutat
ºi în competiþiile în limba en-
glezã, unde, chiar de la debut,
a cîºtigat prima etapã a cam-
pionatului naþional. 

Un alt sportiv de la „U”,
Cãtãlin Caba, a ocupat locul

3 în clasamentul final pe
2009. Reamintim cã Mihai
Pantiº, alãturi de Adrian
Tãmaº, va reprezenta CS
Universitatea Cluj-Napoca ºi

Romania la Campionatul
Mondial de Scrabble în limba
englezã, care se va desfãºura
la sfîrºitul lunii noiembrie în
Malaiezia.

Mihai Pantiº este campion
naþional la scrabble
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Victorie în urma 
unui final tensionat

„U” Jolidon Cluj a cîºtigat
partida de pe teren propriu cu
Dunãrea Brãila cu scorul de
28-26, meci contînd pentru
etapa a V-a a Ligii Naþionale
feminine de handbal. Clujen-
cele s-au impus în faþa brãi-
lencelor la doar douã goluri
diferenþã, deºi aveau la pauzã
un avantaj de 10 goluri (19-9).
Elevele lui Gheorghe Covaciu
au jucat tare încã din primele
minute, mãrindu-ºi treptat
avantajul, pînã la pauzã reu-
ºind sã aibã o diferenþã de 10
puncte. În partea secundã jo-
cul s-a echilibrat iar Dunãrea
Brãila a reuºit sã reducã trep-
tat din diferenþã, în minutul
52 clujencele avînd un avan-
taj de 5 goluri. Mai apoi a ur-
mat o serie incredibilã de ra-
tãri din partea ambelor for-
maþii. În finalul jocului echipa

din Brãila a fost cea care a
reuºit sã se concentreze mai
bine ºi a redus avantajul pînã
la douã goluri, fluierul de fi-
nal al arbitrului venind la sco-
rul de 28-26 pentru Universi-
tatea Cluj. 

Cele mai bune marcatoare
pentru „U” Jolidon Cluj au
fost Simona Vintilã, cu 13 go-
luri, Laura Oltean, cu 4 goluri

ºi Daniela Crap, cu 4 goluri.
De la Dunãrea Brãila cele mai
bune marcatoare au fost Ada
Moldovan cu 8 goluri ºi Jonefy
Katalin cu 6 goluri. În etapa
urmãtoare „U” Jolidon va
întîlni pe ªtiinþa Bacãu, par-
tidã care se va disputa în Sala
Sporturilor din Bacãu, în data
de 31 octombrie, începînd cu
ora 16.00.

1. Oltchim Rm.Valcea 5 5 0 0 174 114 10

2. Stiinta Baia Mare 5 4 0 1 161 124 8

3. Rulmentul Urban Brasov 5 4 0 1 153 135 8

4. Dunarea Braila 5 3 0 2 157 131 6

5. HCM Roman 5 3 0 2 139 121 6

6. HC Zalau 5 3 0 2 133 121 6

7. U Jolidon Cluj 5 3 0 2 137 126 6
8. Otelul Galati 5 3 0 2 135 135 6

9. Tomis Constanta 5 2 0 3 135 132 4

10. Univ. Resita 5 2 0 3 136 142 4

11. Cetate Devatrans 5 2 0 3 137 145 4

12. Stiinta Bacau 5 0 1 4 121 151 1

13. HCM Buzau 5 0 1 4 117 171 1

14. Rapid CFR Bucuresti 5 0 0 5 117 204 0

CLASAMENT
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Au cedat în faþa ploieºtenilor

„U” Mobitelco Cluj a pier-
dut meciul tur din sferturile
Cupei României cu scorul de
75-90 (24-19, 12-30, 19-15, 20-
26), împotriva celor de la CSU
Ploieºti. Clujenii au controlat
primul sfert de joc, dupã care
meciul a fost dominat de cãtre
ploieºteni. „Toþi suntem foar-
te triºti, a fost un show mare,
efort mare, dar nu a fost dea-

juns pentru noi. Trebuia sã
fim mai concentraþi ºi trebuia
sã ne arãtãm caracterul. Tri-
bunele pline de azi meritau
mult mai mult din partea
noastrã” a declarat Branko
Cuic la finalul jocului. Antre-
norul Marcel Þenter s-a arã-
tat dezamãgit de prestaþia pe
care au avut-o elevii sãi ºi a
declarat cã au fost momente

în care s-au luat niºte decizii
ilogice, cum ar fi aruncãri de
la 3 metri în momentul în ca-
re nu trebuia, dar i-a felicitat
pe ploieºteni pentru victorie.
„Avem probleme în lot, când
încep sã rulez jucãtorii calita-
tea jocului suferã. Sunt deza-
mãgit dupã jocul de azi, m-am
aºteptat la o replicã mai înþe-
leaptã din partea noastrã” a
declarat antrenorul clujean. 

Cei mai buni marcatori de
la „U” Mobitelco au fost Silvã-
ºan cu 20 de puncte, Krstano-
vic cu 17 ºi Cuic cu 15. Din ta-
bãra ploieºtenilor cei mai buni
marcatori au fost Blidaru cu
25 de puncte înscrise, Griffith
cu 15 ºi Hargrove cu 13. În ur-
mãtoarea partidã „U” Mobi-
telco Cluj va întâlni formaþia
BC Gladiator Cluj, care se va
desfãºura în Sala Sporturilor
„Horia Demian” de la ora
19.00.

1. CS Gaz-Metan Medias 6 6/0 12 572/425 95.3/70.8 147

2. CSU Ploiesti 6 6/0 12 555/422 92.5/70.3 133

3. CS U-Mobitelco Cluj-Napoca 6 5/1 11 493/410 82.2/68.3 83
4. BCM U Pitesti 6 5/1 11 497/428 82.8/71.3 69

5. CSU Atlassib Sibiu 6 4/2 10 472/435 78.7/72.5 37

6. CS Otopeni 6 4/2 10 455/436 75.8/72.7 19

7. CS Energia Rovinari 6 3/3 9 423/435 70.5/72.5 -12

8. BC Gladiator Cluj-Napoca 6 2/4 8 449/479 74.8/79.8 -30

9. CS Municipal Bucuresti 6 2/4 8 438/476 73.0/79.3 -38

10. CS Dinamo Bucuresti 6 2/4 8 399/451 66.5/75.2 -52

11. CSA Steaua Turabo Bucuresti 6 2/4 8 471/477 78.5/79.5 -6

12. BCM ELBA Timisoara 6 2/4 8 463/492 77.2/82.0 -29

13. CS Municipal Oradea 6 2/4 8 458/492 76.3/82.0 -34

14. SCM U Craiova 6 1/5 7 421/497 70.2/82.8 -76

15. CSU Cuadripol Brasov 6 1/5 7 417/575 69.5/95.8 -158

16. BC Mures Targu-Mures 6 1/5 7 448/501 74.7/83.5 -53

CLASAMENT
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Tinereþea ºi lipsa de experienþã
îºi spun cuvântul

Echipa de baschet feminin
a Universitãþii Cluj a pierdut
partida disputatã în deplasa-
re în compania echipei ICIM
Arad, scorul fiind de 87-37
(31-11, 22-9, 14-18, 20-9) în
favoarea echipei arãdene. 

Aceasta este a doua înfrîn-
gere consecutivã suferitã de
cãtre elevele lui Gheorghe Co-
vaciu, dupã ce în prima etapã
au pierdut pe teren propriu cu
CSM U Oradea cu scorul de
59-63. ICIM Arad a început
tare partida, fãrã sã dea vreo
ºansã echipei tinere a Univer-
sitãþii Cluj, iar dupã primul
sfert scorul de pe tabela de
marcaj arãta 31-11 în favoa-

rea lor. Astfel au dominat în-
treaga partidã iar la sfîrºit
ºi-au adjudecat victoria cu un
avantaj considerabil. 

Cele mai bune marcatoare
din tabãra clujeanã au fost
Giurgiu cu 12 puncte înscrise,
Ardeleanu cu 9 puncte, A. Pop
cu 4 ºi Pãtruþ tot cu 4 puncte.
Din partea echipei ICIM Arad

cele mai bune marcatoare au
fost Meszaros cu 16 puncte,
Tarþa cu 13 puncte, Orosz ºi
Mercea cu 10 puncte. 

În urmãtoarea etapã Uni-
versitatea Cluj va primi vizita
echipei LPS Alba Iulia, într-o
partidã care se va disputa în
Sala Sporturilor „Horia Demi-
an”.

1. CS Baschet ICIM Arad 2 2/0 4 211/76 105.5/38.0 135

2. LMK BC Sepsi Sf. Gheorghe 2 2/0 4 150/104 75.0/52.0 46

3. CSM U Oradea 2 2/0 4 128/112 64.0/56.0 16

4. CS Municipal Satu Mare 2 1/1 3 149/122 74.5/61.0 27

5. BC Galactica-Olimpia Brasov 2 1/1 3 124/134 62.0/67.0 -10

6. CSS Bega BC Danzio Timisoara 2 0/2 2 117/160 58.5/80.0 -43

7. Universitatea Cluj-Napoca 2 0/2 2 96/150 48.0/75.0 -54
8. CSU LPS Alba Iulia 2 0/2 2 83/200 41.5/100.0 -117

CLASAMENT
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Au cedat în setul decisiv
Echipa de volei masculin a

Universitãþii Cluj a pierdut
meciul disputat pe teren pro-
priu în compania echipei Re-
mat Zalãu cu scorul de 2-3. 

Voleibaliºtii pregãtiþi de
Dãnuþ Ciontoº aveau aºtep-
tãri mari de la jocul cu Re-
mat, însã au pierdut în setul
decisiv, dupã ce au revenit de
la 0-2. 

Oaspeþii ºi-au adjudecat
destul de uºor primele douã
seturi, 19-25 ºi 20-25, însã
urmãtoarele douã au fost
câºtigate la limitã de vo-
leibaliºtii clujeni, 27-25 ºi
25-23. 

Ajunºi în decisiv, voleiba-
liºtii din Zalãu s-au impus cu
15-13. În etapa urmãtoare,
bãieþii lui Dãnuþ Ciontoº vor
întîlni, în deplasare, pe Uni-
rea Dej.

Nici echipa femininã de vo-
lei nu a stat mai bine etapa
trecutã, înregistrând al doilea
eºec din acest debut de sezon. 

Voleibalistele pregãtite de
soþii Bogendorfer au mers
umãr la umãr cu adversarele
lor din Tîrgu-Mureº, însã, la
fel ca bãieþii, au cedat în setul
decisiv, scor 15-17. 

Oaspetele ºi-au adjudecat
primul ºi al treilea set, iar clu-
jencele al doilea ºi al patrulea.
În etapa a treia, clujencele vor
juca în deplasare, cu Dinamo
Bucureºti.

Al doilea eºec consecutiv 
pentru voleibaliste
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S-au oprit în semifinale
Universitatea Cluj a pier-

dut în semifinalele Cupei Ro-
mâniei la rugby partida cu
RCJ Farul Constanþa cu sco-
rul de 3-29, meciul jucîndu-se
pe teren neutru la Braºov. 

Astfel, elevii lui Octavian
Chihaia au ratat calificarea în
finalã, unde Farul Constanþa
va întîlni pe Steaua Bucureºti
în data de 31 octombrie. 

Deºi înaintea partidei clu-
jenii erau optimiºti în vederea
calificãrii în ultima fazã a
competiþiei, constãnþenii au
reuºit sã se impunã la capãtul
unui joc pe care l-au dominat. 

„Am jucat slab, cred cã ºi
din cauza lipsei de motivaþie
pentru cã nu sînt bani. Am
vrut sã facem o figurã fru-
moasã pentru cã în afarã de

trei suspendaþi am avut tot
lotul valid” a declarat antre-
norul Octavian Chihaia. 

Universitatea Cluj va orga-
niza prima etapã a Campio-
natului Naþional de Rugby în
ªapte. 

Aceasta va fi în perioada
21-22 noiembrie ºi vor parti-
cipa toate cele 12 echipe din
þarã.
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