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Frumoºii nebuni
ai sportului
În cei 15 ani de crãinicie sportivã nu mi-a fost dat niciodatã pânã acum sã îmi fie aºa
de frig precum mi-a fost sâmbãta ºi duminica trecutã. ªi
eram echipat corespunzãtor
spre deosebire de cei pe care îi
priveam, recunosc, cu admiraþie, aºa cum o fac întotdeauna când, fie crainic, fie simplu spectator ajung în preajma unui teren pe care se
joacã rugby.
A fost primul turneu de rugby
în 7 al noii ediþii de campionat, turneu organizat excelent
de cãtre Clubul Universitatea.
ªi a mai fost un maraton
sportiv cum rar ne-a fost dat
sã vedem.
Sportivi de la 12 cluburi din
toatã þara ne-au demonstrat
încã o datã, dacã mai era nevoie, tuturor celor care am
fost acolo, cã rugbiºtii sunt
caractere extraordinare,
oameni dotaþi cu calitãþi fizice
ºi morale de excepþie.
Desfãºurate într-un ritm ameþitor, meciurile scurte dar deosebit de dinamice, au creat un
adevãrat vârtej de forþã, un
iureº sportiv încântãtor. Ritmul susþinut al jocului a fost
dublat de succesiunea rapidã
a echipelor pe teren într-o
adevãratã moriºcã foarte bine
organizatã ºi cu valenþe spectaculare deosebite.
A fost frig tare sâmbãta ºi duminica trecutã în Parcul Iuliu
Haþieganu. Am dârdâit în faþa microfonului cu toate „cojoacele” pe mine, ºi m-am simþit favorizat pe nedrept în comparaþie cu aceºti „frumoºi nebuni” ai sportului cãrora nu
le-a pãsat de temperatura scãzutã, de umezeala pãtrunzãtoare dintr-un motiv foarte
simplu: jucau rugby.
ªi m-am gândit iarãºi cã le
suntem, cu toþii, în continuare
datori...
Florin Pruteanu
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„U” Mobitelco,
în fruntea Diviziei A

Dupã victoriile extraordinare în compania celor de la
CSU Asesoft Ploieºti, respectiv BCM U Piteºti, baschetbaliºtii clujeni au reuºit sâmbãtã a zecea victorie din acest
sezon, de data aceasta victima
a fost echipa Steaua Turabo
Bucureºti, învinsã chiar la ea
acasã de cãtre Universitarii
clujeni.
Meciul a început echilibrat,
cele douã echipe mergând cap
la cap pânã spre finalul primului sfert, însã când mai
erau aproximativ 2 minute de
joc clujenii au reuºit desprinderea, ceea ce a fãcut ca la finalul primului sfert tabela sã
arate 23-19.
Partida a continuat sã fie
una echilibratã, iar Steaua
ºi-a adjudecat sfertul al doilea
cu scorul de 34 la 30, astfel cã
la pauzã cele douã echipe se
aflau la egalitate, 53-53.
Elevii lui Marcel Þenter
s-au distanþat decisiv în sfer-

tul trei ºi patru, impunânduse cu 19-18 respectiv 16-13,
ceea ce a fãcut ca la final diferenþa sã fie de 4 puncte în
favoarea echipei U-Mobitelco,
ºi anume 88 la 84.
„A fost un meci dificil pentru cã unii jucãtori au intrat
obosiþi dar cei care au venit de
pe bancã ºi-au fãcut foarte
bine treaba ºi chiar dacã am
trecut prin momente grele,
am reuºit sã obþinem victoria.
Venim dupã o perioadã aglomeratã, iar din punct de vedere fizic suntem puþin afectaþi, dar mã bucurã faptul cã
echipa s-a mobilizat ºi am obþinut victorii importante în tot
acest timp.”, a declarat antrenorul echipei, Marcel Þenter.
Cei mai buni marcatori ai
echipei noastre au fost David
Lawrence ºi Zoran Krstanovic
cu 21 de puncte, respectiv Flavius Lãpuºte, autor a 14
puncte.
(Ovidiu Tebu)
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Baschetbalistele au cedat acasã

Echipa de baschet feminin
a Universitãþii Cluj a cedat acasã în faþa mult mai puternicei formaþii CS ICIM Arad.
Fetele antrenate de Florin Covaciu au cedat fãrã drept de
apel, cu scorul de 45-99. Clujencele nu au reuºit sã câºtige
nici mãcar un sfert, cedând în
toate cu 17-31, 9-18, 9-27 respectiv 10-23. Partida a fost arbitratã de o brigadã formatã
din Gabriela Istvan ºi Andra-

da Csender ºi supervizatã de
comisarul de joc Karoly Tacacs.
Cele mai prolifice marcatoare ale alb-negrelor au fost
Raluca Chiorean ºi Flavia Ferenczi, fiecare marcând doar
câte ºapte puncte.
De cealaltã parte, fiecare
jucãtoare arãdeancã trecutã
pe foaia de joc a reuºit sã marcheze, liderã din acest punct
de vedere fiind fosta jucãtoare
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a Universitãþii Cluj, Andreea
Orosz, care a înscris 20 de
puncte.
„Au fost foarte multe greºeli individuale, pase greºite,
pase date în aut. Am jucat cu
junioarele ºi nu le-am forþat
pe Florentina Ardeleanu ºi pe
celelalte jucãtoare pentru cã
sâmbãtã avem meci greu” a
declarat tehnicianul Florin
Covaciu.
Antrenorul clujencelor a
spus ºi înainte de meci cã nu
îºi face speranþe pentru aceastã partidã, întrucât lipsesc câteva din piesele de bazã ale
echipei. În etapa urmãtoare,
studentele vor juca în deplasare cu CSU LPS Alba Iulia,
în data de 28 noiembrie.
(Laurenþiu Boariu)
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Voleibaliºtii ºi-au reintrat
in formã

Echipa de volei masculin
Universitatea Cluj, condusã de
Dãnuþ Ciontoº, a reuºit prima
victorie dupã o serie de douã
înfrângeri, cu Dinamo ºi cu Baia-Mare. Voleibaliºtii au câºtigat cu scorul de 3 la 1 cu CVM
Braºov, chiar în deplasare,
meciul contând pentru etapa
cu numarul VII a Campionatului Diviziei A1.
Disputa a avut un început
dificil pentru clujeni, care au
intrat prea încrezãtori în teren ºi, astfel, au pierdut primul set cu 31 la 29. „Am avut
un început de meci mai dificil,
4

jucãtorii au intrat în teren
poate prea încrezãtori cã braºovenii se vor preda în faþa
noastrã ºi, astfel, am pierdut
primul set. În urmãtoarele
seturi, bãieþii au reuºit sã se
mobilizeze, sã-ºi doreascã victoria, sã se încurajeze între ei
ºi sã câºtige în mod categoric.”
a declarat tehnicianul echipei,
Dãnuþ Ciontoº. Scorul pe seturi a fost 31-29, 18-25, 16-25,
14-25.
Victoria a fost foarte importantã pentru echipã, mai ales
cã a fost o victorie în deplasare, semn cã sportivii au reuºit

sã-ºi intre iar în formã ºi sã se
concentreze pe victorie.
Antrenorul s-a declarat
mulþumit de evoluþia jucãtorilor sãi, mai ales pentru cã îi
aºteaptã o etapã extrem de
dificilã, dupã cum ne-a declarat însuºi Ciontoº. „Pentru
meciul cu Târgu-Mureº trebuie sã ne facem temele foarte
bine ºi sã ne mobilizãm pentru a reuºi victoria.” În etapa
urmãtoare, programatã pe 28
noiembrie, clujenii vor da piept pe teren propriu cu formaþia Torpi Târgu-Mureº.
(Iulia Drãgan)
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Victorie clarã a voleibalistelor

muncii de echipã indiferent de
situaþie. Au fost ºi câteva scãpãri din care însã ºi-au revenit rapid, dovadã fiind scorul
fiecãrui set (25-13, 25-19, 2518).
Antrenoarea echipei, Liliana Bogendorfer, a declarat cã
este foarte fericitã pentru
aceastã victorie. „Sunt fericitã
ºi liniºtitã fiindcã am avut un
meci greu pe care l-am trecut
cu bine ºi sper ca acest meci

Echipa de volei feminin Universitatea Cluj s-a impus în
partida diputatã pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faþa
echipei CSM Sibiu. Victoria a
fost binemeritatã pentru clujence, datoritã antrenamentelor intense pe care le-au avut,
dar ºi a jocului foarte bun pe
care l-au prestat pe teren.
Evoluþia fetelor a fost una
organizatã datoritã concentrãrii, serviciului bun ºi a
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sã le fi ajutat pe fete sã prindã
mai multã experienþã. Sincer,
ne-am pregãtit foarte mult
pentru aceastã partidã ºi am
aºteptat ca fetele sã joace pe
mãsurã. Toatã echipa s-a descurcat bine, aºa cum m-am aºteptat”, a afirmat Lili Bogendorfer.
La fel de bucuroasã pentru
victorie a fost ºi jucãtoarea
Laura Lungu. „Ne-am dorit
foarte mult sã câºtigãm ºi am
reuºit acest lucru. Am jucat ca
o echipã ºi ne-am ajutat, însã
au fost ºi câteva greºeli în
preluare. Mã simt foarte bine
dupã aceastã victorie ºi sper
sã continuãm tot aºa”, a declarat Lungu.
În etapa urmãtoare „U” Cluj
va întâlni în deplasare echipa
clasata pe locul cinci, Penicilina Iaºi.
(Ancuþa Moldovan)
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Handbaliºtii, la a treia
înfrângere consecutivã

„U” Transilvania a fost învinsã în deplasare de Politehnica Timiºoara la un singur
gol diferenþã, tabela de marcaj indicând la finalul jocului
scorul 21 la 20 în favoarea
gazdelor.
Partida a contat pentru
etapa a IX-a a Ligii naþionale

de handbal masculin. Meciul
a fost strâns, cu ºanse de reuºitã pentru ambele echipe.
„A fost o bãtaie mare, iar
pânã la urmã cei care au vrut
sã facã un joc mai bun au
câºtigat”, a afirmat la finalul
partidei managerul echipei
clujene, Mihai Tritean.

CLASAMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

6
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Stiinta Municipal Dedeman Bacau
Steaua MFA Bucuresti
HC Odorhei
Univ. Politehnica Municipal Timisoara
HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare
CSM Satu Mare
Universitatea Transilvania Cluj
Dinamo Bucuresti
CSM Medgidia
SCM Rom Cri Brasov

8
8
9
9
8
8
9
9
9
9
9
8
8
9

7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
3
1
1
0

0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1

1
1
2
3
2
2
4
4
5
5
5
6
7
8

243
255
246
267
279
246
270
231
219
269
230
234
200
213

179
193
234
236
234
202
271
257
225
276
250
285
283
277

14
13
13
12
11
11
10
9
7
7
7
3
2
1

Înaintea jocului, cele douã
echipe se aflau la egalitate de
puncte în clasament, însã
aceastã înfrângere a dus echipa clujeanã pe poziþia a 11-a,
tot mai departe de obiectivul
propus.
Principalii marcatori ai formaþiei clujene în jocul de la
Timiºoara au fost Raul Marian cu patru goluri, Cristinel
Burcã ºi Radu Lazãr, ambii cu
câte trei reuºite, iar de la gazde s-a remarcat Milan Mirkovic cu ºase goluri.
Urmãtoarea etapã este programat pe 29 noiembrie, iar
clujenii vor juca tot în deplasare, de aceastã datã vor întâlni formaþia ªtiinþa Municipal Dedeman Bacãu.
(Cristina Botîrcã)
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„U” Jolidon, revelaþia Clubului
Sportiv Universitatea

Echipa antrenatã de Gheorghe Covaciu, „U” Jolidon Cluj,
traverseazã una dintre cele mai
bune perioade din ultimii doi
ani. Dacã anul trecut echipa
clujeanã se zbãtea la subsolul
clasamentului, anul acesta, cu
o singurã etapã rãmasã de
jucat din acest tur, mai precis
restanþa de pe 28 decembrie cu
Oltchim Rm. Vâlcea, „U” Jolidon se aflã pe un favorabil loc 6,
la doar 2 puncte distanþã de

locul doi ocupat în prezent de
ªtiinþa Baia Mare.
Cu toate cã echipa Universitãþii va întâlni în luna decembrie campioana României
ºi în acelaºi timp una dintre
favoritele la câºtigarea Ligii
Campionilor din acest an, Oltchim, cu siguranþã formaþia
clujeanã va pune serios osul
la bãtaie, în speranþa chiar ºi
a unui punct, un punct care
i-ar permite sã urce 2 poziþii
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în clasament, pânã pe locul 4.
Din cele 7 meciuri disputate
pânã acum, „U” Jolidon a acumulat 10 puncte dintr-un maxim de 16, având un meci mai
puþin, înregistrând 5 victorii
ºi 2 înfrângeri. Înfrângerile
din acest tur de campionat au
fost la limitã ºi poate chiar nemeritate. Fetele au început cu
stângul campionatul pierzând
in extremis cu 25-26 în compania echipei Tomis Constanþa, iar cea de-a doua înfrângere a venit pe terenul Rulmentului din Braºov, scor 31-25,
deºi echipa clujeanã conducea
la pauzã cu 11-12.
„U” Jolidon are mari ºanse
sã ocupe un loc de cupe europene la sfârºitul acestui sezon
daca îºi va menþine în continuare forma bunã de joc ºi dacã va continua seria evoluþiilor bune.
(Cristian Bokor)
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Alexandra Ariton: „Colectivul
de la Universitatea este deosebit”

Una dintre cele mai bune voleibaliste ale Universitãþii Cluj
în acest sezon este Alexandra
Ariton. Sportiva a îmbrãcat în
acest sezon pentru prima datã
tricoul alb-negru, ea venind de
la formaþia CSM Sibiu. În trecut a mai fost legitimatã ºi la
Rapid Bucureºti. Alexandra
are 20 de ani, 1.78 m înâlþime
ºi ocupã postul de fals.

Alexandra: Sper sã ocupãm un loc cât mai bun în
clasament, locul opt sau nouã
ar fi foarte bun, ºi implicit sã
rãmânem în Divizia A. Vreau
ºi sã termin facultatea, sunt
studenta la Facultatea de
Studii Economice ºi Gestiunea Afacerilor, iar studiile
sunt foarte importante pentru
mine. Mã bucur cã deocamdatã sunt în grafic cu aceste
obiective.

Reporter: Cum te-ai
acomodat la Cluj?
Alexandra: Foarte bine.
Reporter: Care este
Am fost primitã extraordinar atmosfera din cadrul
aici la Universitatea.
echipei ºi relaþia
cu colegele?
Reporter: Ce obiective
Alexandra: Colectivul de
Universitatea este unul deoai în acest sezon?
8

sebit, toate fetele ne înþelegem bine între noi. Suntem
prietene bune ºi în viaþa de zi
cu zi, nu doar la antrenamente sau meciuri, ne înþelegem
perfect.
Reporter: Cum este
relaþia cu antrenoarea
Liliana Bogendorfer?
Alexandra: Avem o relaþie
foarte bunã ºi cu doamna Bogendorfer. Jucãtoarele venite
mai recent la echipã, printre
care mã numãr ºi eu, am fost
ajutate de cãtre antrenoare sã
ne acomodãm cât mai repede
ºi cât mai bine.
(Laurenþiu Boariu)
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Locul 4 la rugby în 7

Echipa de rugby a Universitãþii Cluj s-a clasat pe locul
4 în prima etapã a campionatului naþional de rugby în 7.
Gruparea clujeanã a câºtigat
4 meciuri din 7. Partidele câºtigate au fost cele cu CSU Aurel Vlaicu Arad, Farul Constanþa, CS Constructorul /
Cleopatra Constanþa ºi CSM
Olimpia Bucureºti în preliminarii. Meciurile pierdute au
fost cele cu ªtiinþa Baia Mare
în preliminarii, cu Steaua în
semifinale, ºi a doua oarã cu
Baia Mare în finala micã.
„Sunt mulþumit de cum a ju-
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cat echipa. Ne-am propus sã
fim în primii 6, iar locul 4 este
un loc bun. Au jucat slab cu
Steaua, nu au placat... ne convenea sã picãm în semifinalã
cu Dinamo, care s-a prezentat
mai rãu ca de obicei. Puteam
câºtiga ºi finala micã” a declarat antrenorul clujean, Octavian Chihaia.
Clasamentul echipelor dupã
prima etapã este: CSA Steaua,
CS Dinamo, CSM ªtiinþa Baia Mare, C.S. Universitatea
Cluj-Napoca, Farul Constanþa,
CS ªtiinþa Petroºani, CSM Olimpia Bucureºti, Poli Iaºi,

Redactor-ºef: Vasile Ielciu
Colaboratori: Cristina Botârcã, Ovidiu
Tebu, Laurenþiu Boariu,
Iulia Drãgan, Ancuþa
Moldovan, Cristian Bokor,
Florin Mihalte,
Larisa Balog
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RCM U de Vest Timiºoara, CS
U Aurel Vlaicu Arad, CS Constructorul / Cleopatra Constanþa ºi CSM Bucovina Suceava.
„Ne-am propus sã câºtigãm
prima etapã, aceasta fiind un
pas important în îndeplinirea
obiectivului final, câºtigarea
campionatului”, a declarat
Marin Moþ, antrenorul Stelei.
A doua etapã a campionatului
naþional de rugby în 7 va avea
loc în 28 martie la Constanþa,
iar urmãtoarele trei se vor disputa la Bucureºti, Suceava ºi
Baia Mare.
(Florin Mihalte)

Fotoreporter: Corneliu Rusu,
Nagy Melinda
Tiparul digital a fost executat
la Roxer-Colorama.
Se distribuie gratuit la sediul
clubului ºi la Sala Sporturilor
„Horia Demian”.

9

ªTIRI
Campioane
la Under 17 Ne-Waza
Sectia de judo a CS Universitatea
Cluj a participat la sfârºitul sãptãmânii trecute la Campionatul Naþional pe echipe (Junior 2, Under17)
gãzduit de Oradea. La cele ºapte
categorii din prima zi 44, 48, 52,
57, 63, 70 ºi +70 de kg, câºtigãtoarele au fost fetele de la Baia
Mare, pe locul II orãdencele,
iar locul III a fost ocupat de
sportivele Universitãþii Cluj.
În cea de-a doua zi, s-a desfãºurat
Campionatul Naþional pe echipe
(Junior 2, Under 17 Ne-Waza) la
categoriile 48, 57 ºi +57 kg, iar
una din cele douã echipe de judoka
participante de la Universitatea Cluj
a ieºit campioanã.

Mister Napoca e „U”-ist
Florin Berbecaru, culturist legitimat
la CS Universitatea Cluj Napoca,
este cel care ºi-a trecut în palmares
titlul de Mister Napoca, concurs
desfãºurat recent în oraºul de pe
Someº. La competiþie s-au înscris
sportivi din aproape toate colþurile
þãrii ºi chiar ºi din strãinatate, din
Ungaria. Cu toate cã toþi cei 18
aspiranþi la acest titlu au fost bine
pregãtiþi ºi cu muºchii întinºi la
maxim, Florin Berbecaru, pregãtit
de Mihai Florea, ºi-a adjudecat de
departe titlul de Mister Napoca la
categoria +85 kg ºi locul I la Open.

Mihai Pantiº ºi Adrian Tamaº,
la CM de Scrabble
Mihai Pantiº ºi Adrian Tãmaº, jucãtorii Clubului Sportiv Universitatea
Cluj, vor reprezenta România la
Campionatul Mondial de Scrabble în
limba engleza, care se va desfãºura
în perioada 26 noiembrie-29 noiembrie 2009 în Malaezia. „Este prima
mea participare la Campionatul
Mondial de Scrabble, încã nu ºtiu la
ce sã mã aºtept, este o ocazie
unicã pentru noi pentru cã acest
campionat se desfãºoarã doar din
doi în doi ani” spune Mihai Pantiº.
La concursul din Malaiezia vor participa aproximativ 50 de þãri, 120 de
participanþi care se vor întrece pentru suma pusã în joc pentru locul
întâi 15.000 de euro. (Larisa Balog)
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Ipocrizia în sportul
pentru tineri
Existã multã ipocrizie în
societate ºi politicã, lucru cu
care ar trebui sã ne obiºnuim
pentru cã nu putem face nimic. Dar existã domenii în care ipocrizia nu ar avea ce cãuta, de exemplu în sportul pentru tineri. Peste tot declarãm
cã sportul pentru tineri ar trebuie sã ofere oportunitãþi egale pentru toþi, sã fie corect, cu
fair play, etc.
Ne-am dori ca toþi copiii sã
joace timp egal ºi sã aibã
acelaºi ºanse în drumul lor
spre excelenþã! Susþinem sus
ºi tare cã toþi sunt niºte învingãtori ºi cã nu trebuie sã
încurajãm obþinerea victoriei
cu orice preþ! Cea mai mare
problemã este cã din punct de
vedere psihologic, sociologic ºi
al dezvoltãrii ontogenetice,
aceste lucruri nu se întâmplã
în realitate!
Trebuie sã ne pregãtim copiii pentru lumea în care trãim. Avem nevoie sã-i învãþãm
sã accepte cine sunt ºi ce reprezintã. Dupã cum suntem
construiþi, noi nu acceptãm sã
pierdem în nici un domeniu al
vieþii noastre. Dacã pierdem,
suntem tentaþi sã analizãm
din ce cauzã s-a întâmplat
acest lucru ºi sã luãm mãsuri
astfel ca data viitoare sã câºtigãm sau mãcar sã încercãm.
Este foarte necesar sã-i învãþãm pe copiii noºtri cum sã intre în competiþie ºi sã le arãtãm cã a învinge este un obiectiv valoros ºi real al societãþii.
Atâta timp cât ipocrizia face parte din cultura noastrã,

ar trebui sã facem tot posibilul sã o eliminãm mãcar
atunci când e vorba de copiii
noºtri sau de competiþiile
sportive.
Copiii ar trebui ajutaþi sã
treacã peste dezamãgiri ºi înfrângeri, atunci când apar, în
loc sã insistãm asupra faptului sã au eºuat. Va trebui sã le
ghidãm paºii copiilor noºtri în
acele contexte sportive unde
pot sã-ºi maximizeze potenþialul ºi chiar sã câºtige.
Pãrinþii ca persoanele semnificative cu cea mai mare influenþã în viaþa copiilor, ar
trebui sã se intereseze de ei ºi
sã-i înþeleagã. Unii tineri,
puºi în situaþii competitive
pot sã se descurce ºi atunci
când greºesc sau sunt înfrânþi, pe când alþii nu pot depãºi astfel de situaþii. Aceºtia
din urmã ar trebui îndrumaþi
ºi învãþaþi cum sã treacã peste astfel de impasuri sau sã
fie canalizaþi spre alte activitãþi fizice. Unii pãrinþi nu vor
sã accepte astfel de lucruri,
nu doar în sport dar ºi în alte
situaþii de evaluare.
În ultimã instanþã, de noi
ca pãrinþi depinde sã decidem
ce fel de experienþã sportivã dorim pentru copiii noºtrii. Poate
fi o experienþã de joc, învãþare, progres individual sau poate fi un coºmar bazat pe aºteptãri iraþionale ºi obiective
irealiste. Chiar dacã suntem
conºtienþi sau nu, foarte des
alegem prea târziu...
(Marius Crãciun,
psiholog)
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Sponsori ºi parteneri

