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Adãstam mai deunãzi, spre searã,
într-un loc drag tuturor celor ce
simt alb-negru. Era puþinã lume
la ora aceea, în fapt doar douã
mese se prezentau ocupate la apel.
A noastrã - una banalã, cealaltã -
încãrcatã de performanþã
sportivã: o mini legiune strãinã
de la una din echipele noastre de
top. Era liniºte, muzica susura în
fundal iar noi povesteam, fiecare
cu companionii sãi despre una ºi
alta din lumea sportului. ªi asta
pânã când, de la masa alãturatã
a rãzbãtut spre noi un cântecel
susþinut (într-o surdinã decentã
cum rar se întâlneºte) de toþi cei
trei. Un cântec ce putea pãrea
sprinþar dacã nu ar fi rãzbãtut
din el o dulce nostalgie. I-am înþe-
les... în ziua anterioarã
câºtigaserã un meci important ºi
se bucurau în tihnã. Ne-am aºtep-
tat, cunoscându-le temperamen-
tul, sã treacã la o altã cântare
mai dinamicã dar ne-au surprins
încã o datã. Ba nu, de douã ori:
întâi pentru cã, întrebaþi ce sãr-
bãtoresc au rãspuns „nimic spe-
cial” (victoria se sãrbãtorise, cred,
cu toatã echipa), apoi pentru cã,
deºi ar fi avut dreptul, nu au
bãut alcool. ªi dupã alte câteva
minute au plecat la program, la
odihnã, lasându-ne sã desluºim
înþelesurile acestei mici întâm-
plãri. Nimic complicat, în fond:
pur ºi simplu li se fãcuse dor de
casã. De casele lor de peste
Dunãre. Iar cântecelul a însem-
nat o boare de alean într-o lume
atât de grãbitã ºi de nerecunoscã-
toare. Îi iubim când joacã bine, ne
supãrãm pe ei când pierd, sufer-
im, râdem ºi plângem, toate astea
cu ºi pentru NOI. Cu un egoism
de care ne facem vinovaþi mai tot
timpul. Uitãm însã, ori nu ne
pasã cã, sportivi sau antrenori,
tuturor componenþilor „legiunii
strãine” de la U se întâmplã sã le
fie dor de casã. Uitãm cã, atât în
teren cât ºi înafara lui sunt
oameni. Sã le îngãduim ºi sã îi
respectãm încã o datã pentru
aceasta. Cu atât mai mult cu cât
acestor oameni simbolul U li s-a
transferat de pe tricou
întipãrindu-se pentru totdeauna
pe suflet. (Florin Pruteanu)

FIRESCUL 
OMENESC

Baschetbaliºtii clujeni au
revenit în fruntea Diviziei
A, dupã victoria din etapa a
13-a, obþinutã la Târgu Jiu,
în faþa echipei Energia Ro-
vinari, scor 72-63 ( 33-31).
Primul sfert a fost unul echili-

brat, în care ambele echipe au
fost, pe rând, la conducere. La
mijlocul sfertului, echipa gazdã
conducea cu 14 la 7, însã când mai
erau 52 de secunde, „U” Mobitelco
se afla la conducere cu 21 la 18.
Gazdele au revenit ºi au câºtigat
primul sfert cu scorul de 23-21.

Sfertul al doilea a fost un sfert
mai sãrac în realizãri ºi când mai
erau 3 minute de joc, Energia Ro-
vinari conducea cu 31-24, dar a
urmat un final de sfert excepþio-
nal pentru universitarii clujeni.
Aceºtia au reuºit sã puncteze de 9
ori consecutiv, întrând la pauza în
avantaj, 33-31, dupã un coº de trei
puncte reuºit în ultima secundã

de joc de Miljan Medvedj. Sfertul
al treilea a fost unul echilibrat, ce-
le douã echipe reuºind câte 17
puncte, fiecare.

În cel de-al patrulea sfert, ele-
vii lui Marcel Þenter au fost supe-
riori, impunându-se cu scorul de
22 la 15, ceea ce a dus ca la finalul
meciului tabela sã le fie favora-
bilã, scor 72-63.

Cei mai buni marcatori ai echi-
pei clujene au fost Branko Cuic cu
16 puncte, David Lawrence ºi Zo-
ran Krstanovic, ambii autori a 15
puncte. De la gazde cel mai bun
marcator a fost Kevin Tyner autor
a 14 puncte.

Urmãtorul meci, „U” Mobitelco
îl va susþine acasã, în compania e-
chipei BCM ELBA Timiºoara, în
data de 11 decembrie, cu începere
de la ora 17:15 ºi va fi transmis în
direct de cãtre postul de televiziu-
ne TVR 2. 

Ovidiu Tebu

„U” Mobitelco, 
din nou pe primul loc

1   U-Mobitelco Cluj-Napoca    13 11 2 0919:1057 24
2   CSU Ploiesti                         13 11 2 01139:922 24
3   Gaz Metan Medias               12 11 1 01072:832 23
4   CSU Atlassib Sibiu              12 10 2 0928:844 22
5   BCM Elba Timisoara           13 8 5 01065:1011 21
6   BCM U Pitesti                       13 8 5 01018:942 21
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Baschetbalistele Univer-
sitãþii Cluj au pierdut
acasã în faþa puternicei
formaþii CSM Satu Mare. 

Elevele lui Florin Covaciu
au început foarte slab partida,
reuºind primele puncte abia
dupã aproape opt minute de
joc, cedând primul sfert cu 8-
16. Sãtmãrencele s-au impus
ºi în sfertul doi, cu 14-10, con-
ducând la pauzã cu 30-18.
Revenirea de la cabine a fost
de bun augur pentru studen-
te, care au început partea a

doua a jocului mult mai ho-
tãrâte. Clujencele au câºtigat
sfertul trei cu 17-14 ºi se pu-
teau apropia ºi mai ameninþã-
tor pe tabela de marcaj dacã
oaspetele nu primeau a-
runcãri libere la aproape orice
contact. 

Din pãcate ultimul sfert a
fost la discreþia oaspetelor,
care s-au impus cu 12-7,
scorul final al partidei fiind
56-42. În etapa urmãtoare
Universitatea va primi vizita
formaþiei LMK Sfântu
Gheorghe, iar CSM Satu

Mare va juca acasã împotriva
echipei Galactica Braºov. 

„Ne-am comportat bine în
aceastã partidã, þinând cont de
valoarea ridicatã a adversare-
lor noastre de astãzi. Am avut
momente bune când ne-am a-
propiat la ºapte puncte ºi cu
puþinã ºansã putea sã fie o di-
ferenþã ºi mai micã. Au fost u-
nele greºeli de arbitraj în fa-
voarea echipei din Satu Mare,
dar aceastea nu au influenþat
rezultatul, oaspetele noastre
sunt o echipã cu pretenþii mult
mai mari decât ale noastre”, a
declarat dupã meci Florin Co-
vaciu, tehnicianul Universitãþii
Cluj. Oficialul studentelor a
mai precizat cã staff-ul forma-
þiei va fi întãrit ºi cu un organi-
zator de competiþii, dar nu
poate dezvãlui numele persoa-
nei care va ocupa acest post. 

Laurenþiu Boariu

Învinse de Satu Mare

1 LMK BC Sepsi Sfantu Gheorghe 11 11 0 0 869:551 22
2 CS Municipal Satu Mare 11 8 3 0 857:638 19
3 CS Baschet ICIM Arad 10 8 2 0 873:504 19
4 CSM U Oradea 9 4 5 0 504:656 13
5 CSU LPS Alba Iulia 11 2 9 0 591:817 13
6 Universitatea Cluj-Napoca 10 2 8 0 588:791 12
7 CSS Bega BC Danzio Timisoara 9 3 6 0 446:620 12
8 BC Galactica-Olimpia Bv 7 1 6 0 407:558 8

CLASAMENT



Numai „U” / nr. 20 / decembrie 20094

Dupã un pas înainte, 
a urmat unul înapoi

Dupã victoria obþinutã e-
tapa trecutã împotriva
handbaliºtilor suceveni,
“U” Transilvania a mai a-
cumulat o înfrângere în
Liga Naþionalã, de a-
ceastã datã în faþa echi-
pei UCM Reºiþa, aceasta
fiind a ºaptea infrângere
din acest sezon.

Jucãtorii lui Aihan Omer au
învins pe teren propriu cu 35-
25, într-un meci contând pen-
tru etapa a XII-a a Ligii Naþio-
nale. Clujenii au fost dominaþi
pe întreaga duratã a meciului
de cãtre jucãtorii reºiþeni. „Re-
ºiþa este o echipã bunã, au ju-
cat mult mai bine decât noi, au
un lot mult mai valoros decât al

nostru. Noi ne-am bãtut în a
doua reprizã pentru a ne a-
propia puþin de scor” a declarat
antrenorul echipei „U” Tran-
silvania, Remus Moldovan, la
finele partidei. Marcatorii for-
maþiei „U” Transilvania au fost
Tudor Marta cu 5 goluri, Raul
Marian ºi Andrei Grasu cate 4
goluri, Cãlin Hagiu 3 goluri,
Mihai Buºecan ºi Rãzvan Pavel
câte 2 reuºite, Nikola Stojchev-
ski, Vlãduþ Rãzvan Vlad, Cristi
Burcã ºi Ionuþ ªtef fiecare câte
un gol. Înainte de ultima etapã
“U” Transilvania se aflã pe poz-
iþia a 10-a în clasament, cu un
total de 10 puncte. Ultimul
meci din Liga Naþionalã pentru
„U” Transilvania va fi pe data
de 12.12.2009 în Sala Spor-
turilor „Horia Demian” îm-
potriva echipei Energia Lig-
nitul Pandurii. 

Botârcã Cristina

LocEchipã M V E I G P
1 HCM Constanta 12 11 0 1 386-295 22
2 UCM Resita 12 10 1 1 391-298 21
3 Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu 12 9 1 2 341-319 19
4 Stiinta Mun. Dedeman Bacau 12 8 1 3 399-355 17
5 Steaua MFA Bucuresti 12 7 1 4 380-319 15
6 Universitatea Bucovina Sv 12 7 0 5 353-320 14
7 HC Minaur Stiinta CSM BM 12 5 1 6 309-310 11
8 HC Odorhei 12 5 0 7 357-371 10
9 CSM Satu Mare 12 4 1 7 366-371 9
10 “U” Transilvania 12 4 1 7 313-345 9
11 U Poli Municipal Timisoara 12 4 1 7 301-345 9
12 Dinamo Bucuresti 12 3 1 8 360-412 7
13 CSM Medgidia 12 2 0 10 317-408 4
14 SCM Rom Cri Brasov 12 0 1 11 293-398 1
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„U” Jolidon, 
din nou la antrenamente

Echipa de handbal feminin
a Clubului Sportiv Universi-
tatea, „U” Jolidon, ºi-a reluat
antrenamentele în urmã cu o
sãptãmânã, dupã ce în data
de 1 decembrie, jucãtoarele au
decis sã intre în grevã japo-
nezã. Motivul acestei soluþii,
oarecum radicale vine ca rãs-
puns datoriilor clubului faþã
de jucãtoare în ceea ce pri-
veºte neplata salariilor timp

de aproximativ 2 luni. Din de-
claraþia finanþatorului „U” Jo-
lidon reiese faptul cã totul se
datoreazã întârzierii unor
fonduri ce trebuiau sã vinã de
la Primãrie. În data de 2 de-
cembrie jucãtoarele s-au pre-
zentat la antrenament, dar au
refuzat sã se pregãteascã nor-
mal. Situaþia s-a clarificat re-
pede, Cosmin Sãlãjan, direc-
torul executiv al echipei de-

clarând cã au fost deja plãtite
o parte din salarii, rãmânând
ca pânã la începutul anului
viitor sã se dea ºi restul bani-
lor. Aºadar, dupã întâlnirile
cu conducerea clubului jucã-
toarele ºi-au reluat antrena-
mentele.

SE PREGÃTESC 
PENTRU MECIUL CU OLTCHIM

În week-end-ul urmãtor
„U” Jolidon va participa la un
turneu de pregãtire în Reºiþa,
la care mai participã echipele
Devei ºi a Zalãului, ocupan-
tele locurilor 7, respectiv 5 în
campionat. Turneul de sãptã-
mâna aceasta va fi succedat
de alte douã turnee de pregã-
tire, unul la Debrecen ºi altul
la Zalãu. Potrivit directorului
executiv al echipei, Cosmin
Sãlãjan, acest turneu este im-
portant deoarece sunt primele
meciuri dupã cantonamentul
de la munte efectuat de echi-
pa clujeanã în urmã cu douã
sãptãmâni ºi se va pune ac-
centul pe antrenamentele teh-
nico-tactice. În legãturã cu
absenþele de la echipã, Sãlã-
jan a afirmat cã pivotul Flori-
na Bârsan Chintoan a fost
convocatã pentru lotul naþio-
nal, plecat în China la Cam-
pionatul Mondial, iar echipa
se mai confruntã cu douã acci-
dentãri Viorica Suba ºi Laura
Oltean, ambele având entor-
sã. Partida dintre „U” Jolidon
ºi Oltchim Râmnicu Vâlcea va
avea loc în data de 28 decem-
brie în Sala Sporturilor „Ho-
ria Demian”. (Irina Râciu)
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Florin Berbecar: „Culturismul
Florin Berbecar are 35
de ani, cântãreºte 110 kg
ºi mãsoarã 1.75 cm înãl-
þime. 
Anul acesta a câºtigat
argintul la Cãlãraºi
„Memorialul Popa An-
tal” ºi bronzul la „Cupa
României ºi Cupa Her-
cule” de la Oradea la
categoria +100 kg . 
Sportivul ºi-a mai adãu-
gat în palmares ºi titlul
de Mister Napoca, con-
curs desfãºurat la Cluj. 
Pentru viitor acesta
vrea sã se plaseze cât
mai bine la concursurile
internaþionale ºi sã câº-
tige campionatele naþio-
nale de anul viitor la
categoria +100 kg .

- De cât timp practici culturismul? 
- Performanþe practice de 3

ani dar merg la salã ºi practic
sport de aproximativ 12 ani 

- Cum ai reuºit sã ajungi la o aºa
formã?

- Ambiþie, multã muncã,
sacrificii ºi în primul rând
mulþi bani investiþi.

- Ce sacrificii presupune acest sport?
- Culturismul presupune

multe sacrificii, trebuie sã
mãnânci la ore regulate, mân-
care de calitate, odihnã mul-
tã, antrenament zilnic. prac-
tic nu mai ai timp de ieºit sea-
ra în oraº sau sã mergi în con-
cediu. Trebuie sã renunþi la
„micile plãceri” pe care le pre-
supune o viaþã normalã. Asta
nu numai în perioada precom-
petiþionalã ci pe tot parcursul
anului.

- Care a fost primul titlu câºtigat?
- Primul titlu câºtigat a fost

la Zalãu. Am câºtigat etapa
zonalã a campionatului naþio-
nal de culturism la categoria
100 kg, în 2006 dacã reþin
bine anul.

- Care sunt pasiunile tale?
- Cãlãtoritul, înotul... din

pãcate nu prea am timp de
cãlãtorii

- Pe cine admiri din lumea culturismu-
lui?

Pe Jay Cutler, actualul Mr.
Olimpia 

- Ce sfaturi le dai celor care sunt la
început?

-Sã tragã tare la salã, sã fie
consecvenþi ºi sã aibã rãbdare
deoarece rezultatele vin în
timp ºi necesitã ani de muncã
ºi multe sacrificii.

- Este costisitor acest sport?
- Este unul din cele mai

costisitoare sporturi. Trebuie
sã mãnânci bine, de calitate,
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presupune multe sacrificii”

sã foloseºti suplimente protei-
ce ºi astea toate, þinând cont
de sãrãcia de la noi ºi de ni-
velul de trai, costã forte mult.

- Ce suplimente nutrivite folosesti?

Folosesc suplimente de la
sponsorul meu, firma PRO
Nutrition, o gamã largã de su-
plimente, depinde de perioada
de pregãtire. 

- Ce suplimente foloseºti înainte de
competiþii?

În perioada precompetiþio-
nalã folosesc PRO WHEY,
WPI, CARNITINA, ZMA

Larisa Balog
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Victorie în Bãnie
Dupã înfrângerea sufe-
ritã pe teren propriu în
setul decisiv cu scorul
de 2 la 3, în faþa echipei
din Târgu-Mureº, volei-
baliºtii Universitãþii Cluj
dau semne de revenire. 
În partida de la Craiova,

setul decisiv s-a dovedit a fi u-
nul norocos pentru sportivii
antrenaþi de Dãnuþ Ciontoº,
care ºi-au adjudecat victoria
cu scorul de 3 la 2. Meciul a
contat pentru etapa cu nu-
mãrul IX a Diviziei A1.

Înfruntarea a fost una ex-
trem de echilibratã, fiecare e-
chipã ºi-a adjudecat pe rând
câte douã seturi ºi astfel s-a
ajuns la egalitate, 2 la 2. Setul
decisiv a fost unul tensionat,
dar în final studenþii au reuºit
sã-l câºtige cu 15 - 7. Scorul pe
seturi a fost 25-21, 15-25, 25-
21, 16-25, 15-7.

„Echipa din Craiova a fost
un adversar dificil, un adver-
sar care e în crizã de victorii,
însã la noi s-a vazut o dorinþã
mult mai mare de victorie,
toþi jucãtorii care au intrat în
teren ºi-au dorit sa câºtige si
ãsta e un lucru pozitiv pentru
echipã. Am avut ºi momente
bune ºi momente proaste, lip-
sa de concentrare ne-a cam
dat bãtãi de cap în unele mo-

mente ale meciului, însã mã
bucurã nespus de mult cã am
reuºit sã obþinem aceastã vic-
torie. În urma acestei reuºite
putem zice cã suntem pe dru-
mul cel bun, ne batem pentru
locurile 5-8 ºi pentru aceasta
þin sã-mi felicit jucãtorii pen-
tru dãruirea lor în teren ºi
pentru tot ce-au dat în acest
meci crucial pentru a rãmâne
în luptã pentru aceste locuri”,
a declarat tehnicianul echipei
Dãnuþ Ciontoº.

În etapa urmãtoare progra-
matã pe 12 decembrie, Univer-
sitatea va juca în deplasare la
campioana en-titre, CVM To-
mis Constanþa. „Pornim cu
gândul de a face un joc cât mai
bun si poate chiar sã ciupim un
set dacã se poate. Va fi un meci
greu, echipa din Constanþa es-
te o echipã mai bunã decât noi
deocamdatã, însã uºor, uºor ne
apropiem de ce joacã ei la ora
actualã” a afirmat Dãnuþ Cion-
toº. (Iulia Drãgan)

1 Dinamo Bucureºti 8 7 1 15 23 5 4.6 679 551 1.23
2 CVM TOMIS CONSTANTA 8 7 1 15 21 5 4.2 617 500 1.23
3 REMAT ZALAU 8 6 2 14 19 8 2.37 632 557 1.13
4 VCM LPS PIATRA NEAMT 8 6 2 14 19 12 1.58 684 636 1.07
5 STIINTA EXPLORARI BAIA MARE 8 5 3 13 16 12 1.33 522 532 0.98
6 UNIREA DEJ 8 4 4 12 16 13 1.23 636 632 1.00
7 “U” CLUJ 8 4 4 12 17 16 1.06 734 710 1.03
8 TORPI TARGU MURES 8 4 4 12 14 15 0.93 634 635 0.99
9 STEAUA BUCURESTI 8 2 6 10 12 18 0.66 562 553 1.01
10 SCMU CRAIOVA 8 2 6 10 6 20 0.3 541 606 0.89
11 DACIA BUZAU 8 1 7 9 5 22 0.22 521 679 0.76
12 CVM BRASOV 8 0 8 8 2 24 0.08 490 661 0.74

CLASAMENT
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Reprezentanþii Româ-
niei la Campionatul
Mondial de Scrabble în
limba englezã, Adrian
Tãmaº ºi Mihai Pantiº,
au terminat pe poziþiile
59, respectiv 77 din 114
participanþi. 

Ediþia din acest an a Cam-
pionatului Mondial de Scrab-
ble în limba englezã s-a des-
fãºurat în Malaezia, în oraºul
Johor Bahru, la sfârºitul lunii
noiembrie. 

Este pentru prima datã
când România a avut doi
reprezentanþi la cea mai
înaltã competiþie internaþio-
nalã de scrabble, iar ambii
sunt legitimaþi la Clubul
Sportiv Universitatea. 

Adrian Tãmaº a obþinut 12
victorii, iar Mihai Pantiº 11
victorii în cele 24 de partide
disputate, cu multe partide
câºtigate în faþa unor jucãtori
de valoare, vorbitori nativi de
limba englezã. 

Turneul a fost unul extrem
de echilibrat ºi a fost câºtigat
de cãtre un jucãtor din Thai-
landa cu 18 victorii. Adrian
Tãmaº este la a doua partici-
pare la un Campionat Mon-
dial, însã Mihai Pantiº a fost
debutant, ne mai având în
palmares nici o participare la
un turneu final de asemenea

anvergurã. Secþia de scrabble
din cadrul Clubului Sportiv
Universitatea a fost înfiinþatã
în urmã cu 15 ani, de cãtre
antrenorul Septimiu Crivei,
care este în continuare con-
ducãtorul secþiei ºi are în pal-
mares douã titluri de cam-
pioanã naþionalã ºi patru Cupe
ale României. 

Pentru participarea la Cam-
pionatul Mondial, sporivii de la
CS Universitatea Cluj au mai
beneficiat de sprijinul com-
paniei Arobs Transilvania
Software ºi al Federaþiei Ro-
mâne de Scrabble. 

Vasile Ielciu

„Studenþii” la CM de Scrabble
în limba englezã

Periodic realizat de
CS Universitatea Cluj-Napoca
str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 23
Tel.: 0264.592249
Fax: 0264.592786

Editor general: Ramona Culciar

Redactor-ºef: Vasile Ielciu
Colaboratori: Cristina Botârcã, Ovidiu

Tebu, Laurenþiu Boariu,
Iulia Drãgan, Ancuþa 
Moldovan, Cristian Bokor,
Florin Mihalte, 
Larisa Balog

Fotoreporteri: Corneliu Rusu, 
Nagy Melinda

Tiparul digital a fost executat 
la Roxer-Colorama.

Se distribuie gratuit la sediul 
clubului ºi la Sala Sporturilor 

„Horia Demian”.
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Echipa de baschet femi-
nin a Universitãþii Cluj
are începând de marþi, 8
decembrie, un nou di-
rector sportiv în persoa-
na lui Cornel Sãftescu. 

Nãscut la 21.08.1969, Sãf-
tescu a activat la Universi-
tatea Cluj în perioada 1994-
1996, 1997-2005, club cu care
ºi-a trecut în palmares douã
titluri de campion. De aseme-
nea, marele baschetbalist al
Universitãþii a bifat peste o
sutã de selecþii în echipa na-
þionalã a României. Acesta
împreunã cu antrenorul echi-
pei, Florin Covaciu, maseurul

Tibi Bãlaie si preparatorul fi-
zic Iosif Criºan, sperã sã adu-
cã echipa clujeanã în elita na-
þionalã. „Este un moment
greu pentru echipã ºi o provo-
care pentru mine, trebuie sã
fim conºtienþi totuºi cã sunt
junioare, dar cu multã muncã
pot ajunge sus. Trebuie sã gã-
sim fonduri, am vorbit cu câþi-
va investitori ºi sã vedem cât
sunt dispuºi sã investeascã.
Misiunea mea este una grea,
dar în colaborare cu Florin
Covaciu, dorim ca în cel mai
scurt timp sã se vadã rezulta-
tul muncii noastre” a declarat
directorul executiv al Univer-
sitãþii. Echipa se poziþioneazã

în clasamentul seriei de nord-
vest pe poziþia a VI-a, loc care
nu-l mulþumeºte pe antreno-
rul Florin Covaciu. „Echipele
din campionat sunt slabe în
general, în afarã de Satu Ma-
re care este bine susþinutã fi-
nanciar, Sfântu Gheorghe, ca-
re este cea mai bunã, ºi Arad.
Dorim sã rodãm aceste fete,
sã le propunem contracte pe
3-4 ani, pentru a nu pleca la
alte echipe. Lunile urmãtoare
sunt foarte grele, însã avem
în vedere aducerea a douã noi
jucãtoare ºi a sponsorilor” a a-
firmat antrenorul clujean. 

Florin Mihalte

Viitor promiþãtor
pentru baschetbaliste
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CINCI JUDOKA VOR PARTICIPA 
LA TURNEUL GRANDE SLEM 
DIN TOKIO
Cinci judoka din cadrul Clubului Sportiv
Universitatea vor participa la concursul
Grande Slem de la Tokio. Astfel Carmen
Bogdan (48 kg), Violeta Dumitru (52
kg), Monica Ungureanu (52 kg), Corina
Caprioriu (57 kg) ºi Andreea Chitu (57
kg) vor participa în data de 17 decem-
brie la turneul din capitala Japoniei.
Sportivele vor pleca în data de 9 de-
cembrie, însoþite de antrenoarea se-
cundã Simona Richter, pentru a susþine
un stagiu de pregãtire premergãtor tur-
neului. (Amalia Costin)

RÃGAZ PENTRU CLUJENCE
Meciul pe care voleibalistele de la “U”
ar fi trebuit sã îl joace în week-end-ul
trecut împotriva ªtiinþei Bacãu s-a amâ-
nat, la cererea acestora, pe 15.12.2009
ora 13:00. Motivul acestei amânãri a
fost unul obiectiv, echipa având un
meci în cupe „La rugãminþile Bacãului
am amânat meciul deoarece ei au jucat
în cupe ºi nu aveau timp sã vinã sã se
pregãteascã. Acest lucru ne este con-
venabil ºi nouã, pentru perioada mai
mare de pregatire pe care o avem înain-
te sã jucãm cu Tomis Constanþa” a de-
clarat antrenoarea Liliana Bogendorfer.
Chiar dacã clujencele sunt într-o formã
bunã ºi se pregãtesc intens pentru ce
urmeazã, ele vor avea douã meciuri
foarte grele de jucat, într-o perioadã
scurtã de timp. „Nu consider o proble-
mã faptul cã avem douã meciuri atât de
apropiate deoarece avem timp sã re-
venim acasã ºi sã ne antrenãm. Echipe-
le cu care vom juca sunt destul de bu-
ne, se bat pentru locurile 1-4, pe cand
noi pentru 9-12 sau poate chiar 5-8 lu-
cru, care depinde doar de noi. Am fãcut
pregãtire atât fizicã, cât ºi la sala de
forþã, întreg lotul fiind apt pentru urmã-
toarele jocuri. Vrem sã facem un meci
frumos cu Bacãul, chiar dacã este puþin
mai greu” a mai afirmat Liliana Bogen-
dorfer. (Ancuþa Moldovan)

ªTIRI

Atleþii, vedetele din bas-
chetul profesionist, jucãtorii
de fotbal de talie internaþion-
alã, toþi sunt oameni pânã la
urmã. Ceea ce vreau sã spun
este cã ºi în cazul lor viaþa
pur ºi simplu se întâmplã. E-
venimentele ºi experienþele
de viaþã, se deruleazã pur ºi
simplu. Astfel, la fel ca ºi pen-
tru restul oamenilor, sportivii
intrã în relaþii sociale provo-
catoare, se cãsãtoresc ºi apoi
divorþeazã, se ataºeazã de
persoane care se îmbolnãvesc
grav sau chiar mor. Sportivii
pot sã sufere accidente grave
de maºinã sau pot adopta
comportamente de dependen-
þã faþã de substanþe (vezi ca-
zul Mutu).  Nimeni nu este
scutit de evenimente de viaþã
care pot fi extrem de trau-
matizante.

Din afarã, noi vedem spor-
tivii în lumina rampei, cu re-
zultatele lor spectaculoase.
Ceea ce nu vedem este viaþa
lor din afara terenului, atunci
când se antreneazã, când
sunt acasa cu familia, sau la
spital dupã o accidentare gra-
vã.... Nu cunoaºtem lupta lor,
emoþile, provocãrile, temerile,
dubiile, amãrãciunile...  Am
fost foarte mâhnit când am
auzit despre sinuciderea por-

tarului echipei naþionale de
fotbal a Germaniei, Robert
Enke. Marii sportivi (sau mai
bine zis, majoritatea lor) sunt
capabili sã facã faþã presiu-
nilor generate de competiþiile
sportive ºi uneori îºi pot folosi
abilitãþile psihologice formate
în alte situaþii de viaþã. Exis-
tã totuºi o limitã. Dincolo de
aceastã limitã, ei luptã de
multe ori singuri  pentru a-ºi
gãsi echilibrul sufletesc, la fel
ca noi toþi.

Deºi am fost foarte impre-
sionat când am auzit de sinu-
ciderea lui Robert Enke, to-
tuºi nu sunt surprins. Într-un
fel toþi luptãm ºi suferim în
viaþã. Toþi suntem vulnera-
bili, suntem mai întâi de toa-
te fiinþe umane. Chiar ºi o
persoanã aºa zis puternicã
(sportiv sau nu) are nevoie de
ajutor pentru a depãºi mo-
mentele grele atunci când
luptã cu  încercãrile din viaþa
lui. Un ajutor din partea unui
specialist (un psiholog clini-
cian cu competenþe în psiho-
logia sportului) este bine ve-
nit pentru orice sportiv con-
fruntat cu probleme exis-
tenþiale grave.... 

Marius Crãciun,
psiholog

ªI SPORTIVII 
SUNT OAMENI….
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