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Victorie
cu Cetate Deva

Excelenþa în afaceri,
excelenþa în sport
Clubul Sportiv Universitatea
Cluj este un club cu tradiþie
aparte în sportul românesc. Înfiinþat în anul 1919, „U” s-a
impus încã din primele luni în
peisajul sportiv din Cluj ºi din
România ca ºi club polisportiv.
Este primul club universitar înfiinþat în þarã ºi, în momentul
de faþã, cu cele ºapte echipe divizionare A din componenþã, cel
mai mare. Dea lungul timpului, la acest club s-au format
nu numai performeri, ci ºi caractere, profesioniºti în diferite
domenii de activitate. Miile de
titluri ºi de medalii obþinute de
sportivii ºi echipele Universitãþii Cluj sunt o dovadã cã ideea
numitã „U” a fost un succes ºi a
rãzbãtut de-a lungul timpului.
Clubul Sportiv Universitatea
Cluj reprezintã tradiþia sportivã, continuitatea ºi performanþa în sport din 1919 pânã în
prezent. Poate de aceea „U” este
un simbol atât de iubit în întreaga Românie. Organizare,
comunicare ºi promovare În
prezent, CS Universitatea ClujNapoca are 12 secþii sportive:
atletism, baschet feminin ºi
masculin, culturism, handbal
feminin ºi masculin, judo,
rugby, tenis, volei feminin ºi
masculin, scrabble. Dupã 90 de
ani, „U” este un club la fel de
tânãr, de frumos, de curat, care
pãstreazã valorile tinereþii ºi
studenþiei din Cluj-Napoca. Cu
toate cã clubul dateazã din
1919, modernitatea acestui club
istoric este datã de activitatea
curentã care, prin modul de
organizare, este asemãnãtoare
cu cea a unei întreprinderi mijlocii ºi de modul de comunicare. Clubul are în prezent un numãr de 30 de angajaþi, adicã numãrul de persoane din cadrul unei întreprinderi mijlocii. Dacã
luãm în considerare ºi cei 140 de
sportivi, clubul aratã ca o întreprindere de talie mijlocie spre mare. În club existã compartimente
de contabilitate ºi resurse umane, marketing, transport, organizare competiþii ceea ce aratã
dorinþa clubului de a se adapta
la specificul zilei de astãzi.
(Continuarea în numãrul urmãtor)

Ramona Culciar, director
de imagine al Clubului
Sportiv Universitatea
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Echipa de handbal feminin
„U” Jolidon a câºtigat cu scorul
de 30 la 28 partida disputatã în
faþa handbalistelor de la Cetate Deva. Tabela de marcaj a
fost deschisã încã din primul
minut, printr-o loviturã de la 7
metri fructificatã de Simona
Vintilã. Elevele lui Gheorghe
Covaciu au prestat un joc bun
în prima reprizã, însã în partea
a doua a jocului au fost momente în care au întâmpinat
dificultãþi, deºi aveau superioritate numericã. „Ne-am cam încurcat în repriza a doua.
Fiecare meci e greu, dar fetele
s-au vãzut câºtigãtoare încã de
la început”, a declarat antreno-

rul Gheorghe Covaciu la finalul partidei.
Principala marcatoare a clujencelor a fost Simona Vintilã
cu 13 goluri, fiind urmatã de
Florina Bârsan Chintoan cu 6
goluri. Tehnicianul echipei Cetate Deva s-a arãtat mulþumit
de jocul fãcut de elevele sale,
dar a acuzat arbitrajul. „Sunt
foarte mulþumit de meci, dar
dacã aveam alt arbitraj, probabil rezultatul era altul”, a declarat Marian Muntean. Urmãtorul meci al echipei „U” Jolidon
va fi cu fruntaºa clasamentului, Oltchim Rm. Vâlcea, pe data de 28 decembrie la Cluj
(Cristina Botârcã)
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„U” Mobitelco, eliminatã
din Cupa României
Baschetbaliºtii clujeni au
disputat miercuri, la Ploieºti,
partida retur din sferturile de
finalã ale Cupei României în
compania echipei CSU Asesoft
Ploieºti. Meciul a fost unul echilibrat ºi s-a încheiat cu scorul de 64-59 (31-22). „U” Mobitelco a câºtigat primul sfert
(16-14) ºi ultimul (26-16), însã
aceasta nu a fost de ajuns
pentru a le asigura clujenilor
calificarea în semifinalele
competiþiei.
Cei mai buni marcatori din
tabãrã clujeanã au fost: D.
Lawrence cu 17 puncte, B. Cuic
cu 14 puncte ºi V. Jocovic cu
10 puncte, iar de la ploieºteni
s-a remarcat D. Hargrove, autor a 18 puncte. Meciul n-a fost
lipsit de situaþii neobiºnuite,
când mai erau câteva secunde
de joc, la scorul de 60-59, în
Sala Olimpia din Ploieºti s-a
oprit curentul. Aceastã situaþie s-a remediat însã dupã
câteva minute de aºteptare în
întuneric
Antrenorul Marcel Þenter
ne-a declarat la finele jocului:
„A fost un meci dificil, un meci
încâlcit, marcat de greºeli,
dar care cu puþinã atenþie
înspre final, putea fi câºtigat,
ceea ce sper sã se întâmple,
însã, în meciul de vineri.”
Urmãtorul joc pentru baschetbaliºtii antrenaþi de Marcel Þenter va avea loc vineri,
tot la Ploieºti, cu începere de
la ora 17.15, transmis în direct de postul de televiziune
TVR 2. Meciul face parte din
etapa a IX-a a Diviziei A.
(Ovidiu Tebu)
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Baschetbalistele,
înfrânte la Sfântu Gheorghe

Echipa de baschet feminin
a Universitãþii Cluj a pierdut
partida disputatã în deplasare cu LMK Sf. Gheorghe cu
scorul de 92-68.
La finalul primului sfert fetele conduceau cu 6 puncte,
dar lipsa de experienþã a fetelor ºi a antrenamentelor din

timpul verii ºi-au pus amprenta, iar rezultatele urmãtoarelor sferturi au fost în
scãdere.
„Echipa merge înspre bine.
S-a vãzut cã avem o echipã de
junioare, asta s-a vãzut cel mai
bine în sfertul 3. Totuºi aceste
meciuri au fost peste aºteptã-
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rile mele. Acum urmeazã douã meciuri de foc pe care trebuie neapãrat sã le câºtigãm!”
a declarat antrenorul echipei,
Florin Covaciu.
Rada Giurgiu a fost jucãtoarea care a marcat cele mai
multe coºuri, 21 în acest meci,
urmatã de Florentina Ardeleanu (12) ºi Kata Meszaros
(11). Clujencele ocupã locul
ºase în clasamentul seriei
Nord-Vest.
Urmãtoarea partidã este
programatã pe data de 14 noiembrie, în deplasare cu formaþia CSS Bega Timiºoara.
(Kerekes Reka)
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Prima victorie pentru voleibaliste!

Echipa de volei feminin a
Universitãþii Cluj a reuºit prima victorie dupã promovarea
în Divizia A1 a Campionatului Naþional. Studentele s-au
impus acasã, în faþa formaþiei
CSM 2007 Focºani.
Clujencele au dominat total
partida, conducând ostilitãþile
pe tot parcursul jocului. Scorul
pe seturi a fost 25-18, 25-29 ºi

25-19. „Am avut mici greºeli,
iar uneori a ieºit în evidenþã
lipsa de comunicare ºi uneori
neatenþia. Fetele ºi-au dorit sã
câºtige ºi asta s-a vazut pânã
la urmã ºi în teren, acestea mobilizandu-se foarte bine. Per total a fost un meci bun, am obþinut o victorie binemeritatã, datoratã mai ales unui serviciu
bun ºi al unui atac pe mãsurã”,
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a declarat antrenoarea studentelor, Liliana Bogendorfer.
Dupã aceastã partidã clujencele au urcat pe locul nouã
în clasamentul primei divizii.
În etapa urmãtoare voleibalistele de la „U” Cluj vor da
piept în deplasare cu ocupanta locului trei, CSU Metal
Galaþi.
(Iulia Drãgan)
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Înfrângere fãrã replicã
pentru „U” Transilvania

Meciul din etapa cu numãrul VIII dintre „U” Transilvania ºi HC Odorhei s-a încheiat
cu scorul de scor final 30-33.
Echipa clujeanã a început meciul luptând cu determinare
în prima reprizã cot la cot cu
jucãtorii din Odorhei, dovada
fiind scorul la pauzã: 13-16,

un avantaj al echipei adverse,
totuºi nu foarte liniºtitor. În
cea de-a doua reprizã, clujenii
prezenþi în tribune la acest
spectacol handbalistic se aºteptau la o replicã în forþa a echipei pe care au susþinut-o, replicã ce a întârziat sã aparã. Ceea
ce s-a observat pe teren în a do-
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HCM Constanta
UCM Resita
Steaua MFA Bucuresti
Stiinta Municipal Dedeman Bacau
Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu
HC Odorhei
Universitatea Bucovina Suceava
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ua reprizã a fost bine punctat
la finalul meciului ºi de antrenorul Moldovan în declaraþia
sa de dupa partidã ºi anume
lipsa de experienþã a unor jucãtori ºi randamentul scãzut
al celor mai versaþi dintre ei,
acesta arãtându-se totuºi optimist cu privire la revenirea în
formã a jucãtorilor sãi. „Evoluþia jucãtorilor nu a fost rea. Obiectivul nu l-a schimbat încã
nimeni, dorinþa mea este sã jucãm un handbal bun” a declarat Remus Moldovan. Principalii marcatori de la „U” Transilvania au fost Nikola Stojchevski
(9 goluri) ºi Radu Lazãr (5 goluri) iar de la HC Odorhei au
fost Andrei Mihalcea (11 goluri)
ºi Rusia Vladimir (7 goluri).
(Irina Râciu)
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Sã treci mai uºor
peste înfrângeri
Sportivii au multe ocazii sã
îºi apropie victoriile pe terenul de joc. Totuºi, situaþiile în
care sunt înfrânþi existã destul de frecvent - fac parte din
natura sportului. Sportul este plin de nereuºite ºi eºecuri.
Unii sportivi au mai mult succes decât alþii, dar cei care
ºtiu sã trecã mai bine peste eºecuri ºi vor reuºi sã înveþe
din greºeli, deven mai puternici. Iatã de ce ar trebui sã
considerãm eºecurile ºi înfrângerile ca o ºansã care ni se oferã pentru a învãþa ºi a ne
dezvolta ca sportivi (la fel ca
ºi în dezvoltarea personalã).
Cu toate acestea, sportivii
doresc sã evite cu orice preþ
înfrângerile ºi ar vrea sã fie
totdeauna cei mai buni atunci
cât evolueazã în competiþii.
Aceastã atitudine poate ºi un
avantaj penru ei dupã cum
poate fi ºi un handicap, depinde cum percepe fiecare situaþia. Desigur, în sportul de
competiþie, toatã atenþia se
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acordã adjudecãrii victoriei.
Dar totuºi, de exemplu, întrun turneu de tenis, din sute
de sportivi doar unul va câºtiga competiþia! Un jucãtor de
baschet de mare valoare, are
un procentaj de reuºite situat
între 40-60%! Sigur, toþi ºi-ar
dori mai mult, dar nu existã
sportiv care sã fie ocolit de
eºecuri sau nerealizãri. De
obicei, eºecul este însoþit de
emoþii negative cum ar fi:
dezamãgirea, tristeþea sau furia. Astfel de emoþii negative
pot determina în special sportivii tineri sã renunþe la activitate. Am cunoscut un foarte tânar sportiv care îºi dorea
extrem de mult sã câºtige
fiecare confruntare. Pur ºi
simplu el nu ºtia sã piardã ºi
sã accepte înfrângerea! A fost
dificil pentru el sã treacã
peste primele înfrângeri, dar
cu timpul a reuºit sã-ºi acepte
nereuºitele ºi sã le considere
ca o bazã pentru progresul lui
viitor.

Marii antrenori cred cã vor
fi de acord cu idea dupã care
cel mai mare merit îl au sportivii care au reuºit sã depãºeascã un mare impas personal (cum ar fi o gravã accidentare) ºi sã revinã în joc poate
chiar mai puternici. Poate
astfel de lucruri sunt cele mai
mari izbânzi personale! Din
aceastã cauzã, tot mai multe
echipe sportive profesioniste
îºi angajeazã psihologi pentru
a ajuta sportivii sã depãºeascã momentele de crizã sau
eºecurile personale. De obicei,
ne propunem sã devenim mai
buni sau sã cîºtigãm utilizând
mai eficient abilitãþile mintale, dar unul din scopurile
psihologului sportiv este ºi
ajutorul dat pentru a gestiona
înfrângerile. Cel care va ºti sã
gestioneze mai bine eºecurile
ºi înfrângerile, va avea mai
mult succes pe terenul de
sport!
(Marius Crãciun,
psiholog)
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Corneliu Rusu,
Nagy Melinda
Tiparul digital a fost executat la
Roxer-Colorama.
Se distribuie gratuit la sediul
clubului }i la Sala Sporturilor
„Horia Demian”.
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Sponsori ºi parteneri

