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Fie cã la noi e mai crizã decât
prin alte pãrþi, fie cã o simþim
mai acut pentru cã e la noi,
oricum, din pãcate, ne-am cam
obiºnuit ºi chiar ni se pare
normal (!) sã gãsim în drum
opreliºti de tot felul în numele
ºi cu scuza acestei crize.
Nu vã neliniºtiþi, e totuºi un
editorial de sport, nu unul
politic, dar tema de astãzi are
de a face cu cele enunþate mai
sus. Pentru cã cea mai de suc-
ces echipã a clubului nostru (e
drept, ºi cea mai numeroasã
ca lot) s-a reunit, din nou, în
condiþii financiare deloc
promiþãtoare.
Dincolo sau poate datoritã
pasiunii cu care personal
urmãresc un meci de rugby
am o stimã deosebitã pentru
aceºti luptãtori din teren.
Dincolo de frumuseþea sãlba-
ticã a jocului, sub noroiul de pe
tricouri se ascund diamante de
voinþã, nestemate de caracter.
Dincolo de tot ºi de toate,
rugby-ul este un adevãrat
sport al eroilor: priviþi-i, prin
comparaþie, pe unii dintre fot-
baliºtii români cum se tãvãlesc
în chinuri dupã un contact
banal precum cel când, cu
capul în nori, ne ciocnim pe
trotuar de vreun concitadin. 
Ei bine, întinsul mâinii, ieºitul
la cerºit nu se poate în jocul de
rugby. Acolo este nevoie de ca-
racter, de forþã, de demnitate...
Pur ºi simplu, altfel nu se
poate.
Cu caracter, cu demnitate, dar
cu buzunarele goale s-a reunit
cea mai de succes echipã a
clubului ºi a doua în clasa-
mentul similar pe municipiu.
Aud cã mai pleacã doi jucãtori
de la echipã...
Aud cã nu se vor suplimenta
fondurile locale pentru final-
four-ul baschetbaliºtilor...
Aud cã e crizã, la noi, mai
crizã decât prin alte pãrþi... 

Florin Pruteanu

DEMNITATEA

BUZUNARELOR

GOALE

Baschetbaliºtii clujeni au
ajuns la 15 victorii din 17
partide disputate în cam-
pionat, dupã ce au învins
echipa BC Mureº Târgu-
Mureº cu scorul de 87 la 81.

Meciul a debutat cu un coº de
2 puncte reuºit de sãrbãtoritul
zilei, cãpitanul echipei, Mihai
Silvãºan, care miercuri 20 ia-
nuarie, a împlinit vârsta de 25
de ani. Cele douã echipe au mers
cap la cap pânã spre sfârºitul
primului sfert, când oaspeþii s-
au distanþat ºi au reuºit sã câºti-
ge sfertul cu scorul de 25 la 22.

În sfertul al doilea, clujenii au
început mai bine ºi când mai e-
rau 6 minute de joc, au trecut la
conducera partidei. Sfertul s-a
încheiat cu un coº superb de 3
puncte, reuºit de David Law-
rence, ceea ce a fãcut ca elevii lui
Marcel Þenter sã intre la ves-

tiare cu un avans liniºtitor, scor
47-38.

“U” Mobitelco a început mai
bine partea a doua a partidei, iar
la jumãtatea sfertului trei con-
ducea cu scorul de 60 la 46, în
timp ce ultimul sfert a fost ad-
judecat de cãtre echipa din Târ-
gu-Mureº, scor 25-19.

Cei mai buni marcatori ai e-
chipei clujene au fost: David
Lawrence 25, Zoran Krstanovic
23 ºi Mihai Silvãºan cu 22 de
puncte.

Universitarii clujeni vor con-
tinua lupta pentru titlu, mier-
curi 27 ianuarie, ora 19:00, în de-
plasare, în compania echipei
CSU Municipal Cuadripol Bra-
ºov, ocupanta locului 15 în clasa-
mentul Diviziei A. În tur, clu-
jenii s-au impus cu scorul de 92
la 67.

“În ceea ce priveºte meciul cu
Mureºul, nu mã aºteptam la un
meci spectaculos, dar mã bucur
cã am obþinut o victorie muncitã.
În sfertul al patrulea poate cã ne-
am vãzut învingãtori înaite de
final, dar e bine cã am reuºit sã
rãmânem concentraþi ºi sã obþi-
nem pânã la urmã victoria. Cât
despre meciul de la Braºov, este
un meci important, împotriva u-
nei echipe care luptã sã se men-
þinã în Divizia A ºi care a reuºit
un meci bun împotriva celor de
la Gaz Metan Mediaº. Trebuie sã
fim foarte bine pregãtiþi atât pen-
tru meciul de la Braºov cât ºi
pentru urmãtoarele meciuri cu
CSM Bucureºti ºi Gaz Metan Me-
diaº”, a declarat antrenorul e-
chipei “U” Mobitelco, Marcel
Þenter. Ovidiu Tebu

„U” Mobitelco la cota 15

1. Gaz Metan Mediaº 17 15 2 0 1483:1184 32
2. U-Mobitelco Cluj-Napoca 17 15 2 0 1393:1222 32
3. CSU Ploieºti 17 14 3 0 1494:1229 31
4. CSU Atlassib Sibiu 17 13 4 0 1312:1251 30
5. BCM U Piteºti 17 10 7 0 1327:1248 27

...........................................................................................................................
14. CS Gladiator Cluj-Napoca 17 5 12 0 1320:1438 22
15. CSU Municipal Cuadripol Braºov 17 2 15 0 1219:1527 19
16. SCM U Craiova 16 2 14 0 1198:1398 18

CLASAMENT
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Echipa de baschet feminin
a Universitãþii Cluj s-a im-
pus în deplasare la forma-
þia Galactica Olimpia Bra-
ºov cu scorul de 86 la 65. 

Elevele lui Florin Covaciu au
cedat doar ultimul sfert, cu sco-
rul de 13-19, în restul impunân-
du-se cu 21-14, 33-16 ºi 19-16.
Partida a avut loc la Sala Forex
din Braºov ºi a fost arbitratã de
Sefir Beder (Calafat) ºi Gabriela
Istvan (Timiºoara), comisar din
partea FRB fiind Ion Antonescu.
Meciul a contat pentru prima
manºã a fazei întâi din Cupa
României. Coºgetera alb-ne-
grelor a fost Florentina Arde-
leanu, care a înscris 21 de punc-
te. Pentru Universitatea au mai
marcat Ioana-Flavia Ferenczi
(19 puncte), Rada Giurgiu (17
puncte), Marta Fodor (15
puncte), Andreea Pop (8 puncte),
Raluca Chioran, Kata Meszaros
ºi Oana Dunca (câte douã puncte
fiecare). Pentru echipa de sub
Tâmpa au punctat: Andra Haas
20 puncte, Cristina Ciobanu 16,
Raluca Ungureanu 13, Ana De-
meter 4, Ozana Mãrgineanu 4,
Andreea Deme 3, Andreea Sinka
2, Reka Domokoº 2 ºi Orsolya
Bocska 1. 

Florin Covaciu, tehnicianul
Universitãþii, s-a arãtat deosebit
de încântat de prestaþia elevelor
sale în meciul de la Braºov:
“Fetele au jucat foarte bine, aº

putea spune chiar nesperat de
bine. A fost prima datã când a
jucat foarte bine toate echipa, pa-
tru jucãtoare reuºind sã înscrie
mai mult de 15 puncte fiecare”. 

“A fost un rezultat modest,
previzibil. Pe 4 ianuarie am relu-
at pregãtirile pe plan local. Din
câte se ºtie anul acesta avem un
un buget foarte mic care nu ne-a
permis un cantonament de iarnã,
ceea ce a fãcut de exemplu Clu-
jul. Pe de altã parte, trei jucã-
toare de la noi sunt componente
ale lotului naþional de junioare

ºi au fost plecate. Ne antrenãm
în formulã completã cam o datã
pe sãptãmânã. În aceste condiþii
este foarte greu sã se lege un joc
ºi sã ai rezultate”, a declarat an-
trenoarea gazdelor, Magda Pall
Jerebie, pentru Bunã ziua
Braºov. 

Cele douã echipe se vor întâlni
din nou, de douã ori, ambele par-
tide urmând sã aibã loc la Cluj.
“U” ºi Galactica vor da piept vi-
neri în campionat, iar sâmbãtã va
avea loc returul în Cupa Româ-
niei. Laurenþiu Boariu

Victorie 
în Cupã

1  LMK Sfântu Gheorghe  14  13  1  0 1085 - 739 27
2 Baschet ICIM Arad 14 12 2 0 1193 - 657 26
3 CSM Satu Mare 14 11 3 0 1077 - 781 25
4 CSM U Oradea 14 7 7 0 786 - 966 21
5 Bega BC Danzio Timiºoara 14 4 10 0 671 - 909 18
6 Alba Iulia 14 3 11 0 781 - 1040 17
7 Universitatea Cluj-Napoca 14 3 11 0 816 - 1045 17
8 Galactica Braºov 14 3 11 0 773 - 1045 17

CLASAMENT
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RAPORT DE ACTIVITATE 2009
Pe parcursul anului 2009,
clubul a depus eforturi ex-
traordinare pentru a obþine
rezultate deosebite, pentru
a-ºi spori patrimoniul ºi ba-
za materialã ºi pentru ca
activitatea lui sã fie mai
bine cunoscutã si prezen-
tatã. De asemenea, în anul
2009, clubul a împlinit 90 de
ani de la înfiinþare, aniver-
sarea fiind sãrbãtoritã prin-
tr-o cascadã de evenimente
întinse pe parcursul a ºase
luni.

Dacã în anul 2008, clubul s-a
clasat pe locul VII în reþeaua clu-
burilor din cadrul Ministerului E-
ducaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, cu
un numãr de 4.892 puncte ºi 82 de
medalii, din care 28 loc. I, 19 loc.
II ºi 35 loc. III, în anul 2009,
clubul “Universitatea”  a urcat pe
locul II, din 23 de cluburi, cu un
numãr de 5.684 puncte ºi 128 de
medalii, dintre care 42 loc. I, 30
loc. II ºi 56 loc. III. Trebuie subli-
niate rezultatele pozitive obþinute
de toate secþiile care funcþioneazã
în cadrul clubului, raportat la a-
nul 2008.

Pentru anul 2010 ne aºteptãm
la un numãr mai mare de medalii
ºi puncte obþinute ºi la calificarea
a douã echipe de jocuri sportive în
competiþiile europene inter-
cluburi. 

De asemenea, trebuie menþio-
natã foarte buna colaborare cu au-
toritãþile administrative locale,
Primãria ºi Consiliul local Cluj-
Napoca ºi Consiliul Judeþean Cluj,
cu Universitatea Babes-Bolyai, cu
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie “Prof. dr. Iuliu Haþie-
ganu”, cu Universitatea Tehnicã,
cu Universitatea de ªtiinþe Agri-
cole ºi Medicinã Veterinarã ºi cu
Direcþia pentru Sport a judeþului
Cluj

În continuare, prezentãm,
punctual, realizãrile clubului, în
aceastã perioadã, realizãri grupa-
te în patru capitole:    

1. Activitatea clubului.
2. Dotarea ºi infrastructura

clubului.
3. Comunicare ºi marketing.
4. Aniversarea clubului - 90 de

ani de la înfiinþare.

I. ACTIVITATEA 
CLUBULUI
1. S-au încheiat protocoale de

colaborare cu cele patru mari uni-
versitãþi clujene: Universitatea
Babeº-Bolyai, Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie „Prof. dr.
Iuliu Haþieganu”, Universitatea
de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã ºi Universitatea Teh-
nicã, în scopul îmbunãtãþirii ac-
tivitãþii sportive de performanþã ºi
asigurãrii condiþiilor optime de
pregãtire pentru sportivi.

2. S-au reorganizat secþiile de
atletism, volei feminin, rugby, te-
nis de câmp ºi baschet feminin,
întãrindu-se consiliile de con-
ducere ale acestor secþii prin coop-
tarea de noi membri.

3. Din septembrie 2009, echipa
de baschet masculin a revenit în
cadrul clubului, dupã o perioadã
de absenþã de cinci ani. 

4. S-a reactivat secþia de cul-
turism-fitness cu rezultate foarte
bune.

5. S-au asigurat cursuri de per-
fecþionare ºi IT pentru toþi an-
gajaþii clubului.

6. S-au încheiat protocoale de
colaborare cu cluburile ºi echipele
de juniori atât la sporturi individ-
uale cât ºi la jocuri de echipã, ast-
fel încât juniorii de valoare sã îºi
poatã continua activitatea, la ter-
minarea junioratului, în secþiile
clubului.

7. De asemenea, s-au încheiat
protocoale de colaborare cu secþii-
le de haltere ºi de nataþie de la
CSM Cluj, secþii cu potenþial
olimpic deosebit, ai cãror sportivi,
sprijiniþi corespunzãtor, pot real-
iza clasãri foarte bune la Jocurile
Olimpice de la Londra din 2012.

8. Din 2009, sportivii beneficia-
zã de sprijinul psihologului Marius
Crãciun, care a acceptat sã devinã
psihologul sportiv al clubului.  

9. S-au încheiat convenþii pen-
tru efectuarea stagiilor de practicã
a studenþilor ºi masteranzilor de
la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, în cadrul echipelor ºi secþi-
ilor clubului. De menþionat faptul
cã studenþii de la FSEGA ºi de la
Catedra de Jurnalism din cadrul
UBB au efectuat stagii de practicã
ºi au contribuit la organizarea
evenimentului „U” 90 ºi la
editarea revistei Numai”U”.

10. S-a reuºit înregistrarea la
OSIM a mãrcii "U". Din decembrie
2009, "U" este ºi marcã co-
munitarã.

11. S-a reluat, începând cu
2008, tradiþia stabilirii clasamen-
tului „TOP 10 sportivi ai clubului
"U".

II. DOTAREA 
ªI INFRASTRUCTURA 
CLUBULUI
1. Prin HG 226/2009 s-a  do-

bândit  ºi, apoi, întãbulat, sediul
clubului de pe strada Cardinal Iu-
liu Hossu nr. 23.

2. S-a dat în folosinþã Centrul
de recuperare a sportivilor, iar zo-
na de refacere postefort este în
curs de finalizare. 

3. Pentru participarea echipe-
lor clubului în competiþiile euro-
pene în condiþiile cele mai bune, a
fost achiziþionat un autocar ul-
tramodern de 52 de locuri.

4. Toate secþiile clubului au
fost dotate cu echipament sportiv
reprezentativ.

5. În cursul anului 2009 s-a asi-
gurat masa pentru toate secþiile la
sediul clubului, la preþul de a-
chiziþie a produselor.

6. A fost achiziþionat un mi-
crobuz cu 21 de locuri ºi douã re-
morci.

7. Clubul a reuºit asigurarea
asistenþei medicale permanente
pentru sportivi, antrenori ºi an-
gajaþi prin colaborarea cu Poli-
clinica Medstar.

8. S-au dotat secþiile clubului
cu aparaturã pentru sala de forþã.

9. Dotarea secþiei de tenis de
câmp cu un balon pentru trei te-
renuri.
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10. S-a achiziþionat un tractor
de tuns gazonul pentru secþia de
rugby.

11. S-au reamenajat terenurile
de tenis de câmp.

12. Clubul Sportiv Universita-
tea Cluj a realizat, împreunã cu
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, în premierã, instalaþia de
cronometraj electronic la pista de
atletism din Parcul Sportiv „Prof.
Dr. Iuliu Haþieganu”.

13. Tot în colaborare cu Facul-
tatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
clubul a sprijinit logistic secþia de
judo prin confecþionarea unui po-
dium de 90 mp pentru desfãºu-
rarea antrenamentelor. 

14. Din decembrie 2009, sediul
clubului a intrat în reparaþie capi-
talã, reamenajare ºi modernizare.

III. COMUNICARE
ªI MARKETING
1. Continuã  editarea periodi-

cului clubului, revista  Numai "U"
(apare de douã ori pe lunã), ajun-
sã la numãrul 22, radiografie a
activitãþii echipelor clubului.

2. S-a creat site-ul oficial al
clubului (www.u-cluj.ro) pentru a
þine la curent suporterii cu re-
zultatele echipelor, precum ºi alte
noutãþi. Site-ul clubului este actu-
alizat zilnic.

3. Cu ocazia aniversãrii a nouã
decenii de existenþã a Clubului
Sportiv Universitatea Cluj s-au
editat plicuri filatelice ºi cãrþi
poºtale "U" 90

4. S-au editat afiºe ºi pliante
"U" 90, insigne, tricouri, ºepci,
brelocuri, mape, agende cu "U" ºi
"U"90.

5. Tot cu ocazia aniversãrii a 90
de ani de sport de performanþã s-a
tipãrit Monografia "U" 90 , în 450
de pagini, hârtie lucioasã, lucrare
consacratã istoriei clubului de la
1919 ºi pânã în 2009.

6. Pe tot parcursul anului,
Clubul Sportiv Universitatea Cluj
a reuºit promovarea echipelor
prin transmiterea meciurilor de
cãtre postul local NCN, precum ºi
de alte posturi de televiziune. Mai
mult, s-au transmis, în premierã
la Tv, în direct, competiþii de
atletism, tenis de câmp ºi judo.

7. Clubul a realizat un scurt
metraj (32') cu istoria clubului, în
colaborare cu TVR (DVD). Filmul
a fost difuzat în serial pe posturile
TVR Cluj ºi NCN.

8. S-a înregistrat imnul origi-
nal al clubului, compus în1945, cu
sprijinul Academiei de Muzicã
"Gheorghe Dima" (CD).

9. Expoziþia foto "U" 90, expusã
în incinta Sãlii Sporturilor „Horia
Demian”, la Casa de Culturã a
Studenþilor, Universitatea Tehni-
cã  ºi Facultatea de ªtiinþe Econo-
mice ºi Gestiunea Afacerilor.

10. Clubul Sportiv Universita-
tea Cluj a participat cu stand pro-
priu în cadrul Târgului Inter-
naþional Universitaria 2009 - ex-
poziþie specializatã în Servicii A-
cademice cu participarea a 66 de
firme dintre care 13 din strãinã-
tate.

IV. ANIVERSAREA
CLUBULUI - 90 DE ANI
DE LA ÎNFIINÞARE

1. Cu ocazia aniversãrii a 90 de
ani de existenþã a clubului a fost
tipãrita monografia "U"- 90 de ani
de activitate sportivã de perfor-
manþã, în 450 de pagini, hârtie
lucioasã, lucrare consacratã isto-
riei clubului de la 1919 ºi pânã în
2009. 

2. Scurt metraj (32')  istoria
clubului  în colaborare cu TVR
(DVD). Filmul a fost difuzat în
serial pe posturile TVR Cluj ºi
NCN.

3. Imnul clubului, varianta ori-
ginalã, compus în 1945, cu spri-
jinul Academiei de Muzicã
"Gheorghe Dima" (CD).

4. Ediþie de plicuri  filatelice ºi
cãrþi poºtale "U" 90.

5. Afiºe "U" 90, insigne, tricouri,
ºepci, mape, brelocuri "U" 90.

6. Expoziþia foto  „U” 1919-
2009,  expusã în incinta Sãlii
Sporturilor „Horia Demian”, la
Casa de Culturã a Studenþilor, U-
niversitatea Tehnicã  ºi Facul-
tatea de ªtiinþe Economice ºi Ges-
tiunea Afacerilor.

7. Dezvelirea bustului atletei
Maria Cioncan, medaliata cu
bronz la Jocurile Olimpice de la
Sydney din 2004.

8. Memorialul atletismului clu-
jean, prima competiþie în cadrul
acþiunilor aniversare „U” 90.

9. Ziua sportului pentru elevii
claselor I-VIII, în Parcul Sportiv
„Iuliu Haþieganu”.

10. Turneul de tenis Trofeul
Universitatea Cluj cu participare
internaþionalã, competiþie or-
ganizatã în parteneriat cu Fe-
deraþia Românã de Tenis ºi
Winners Tennis Club.

11. Ziua rugbyului - 60 de ani
de rugby universitar la Cluj.

12. Ziua handbalului - 74 de
ani de la înfiinþarea secþiei de
handbal în cadrul clubului.

13. Turneul internaþional de
baschet masculin „U” 90.

14. Organizarea la Cluj a BVA
Cup - Cupa Balcanicã la volei
masculin, cu participarea echi-
pelor Fenerbahce Istanbul, Par-
tizan Belgrad ºi Teuta Durres.

15. În data de  25 septembrie
au avut loc pe Platoul din faþa Pri-
mãriei vechi (B-dul Eroilor, nr. 1)
jocuri demonstrative susþinute de
copiii din cadrul secþiilor clubului,
alãturi de un spectacol oferit de
majoretele campioane europene la
senioare ºi junioare de la Madness
UMF ºi Fanfara Asociaþiei
Trompetiºtilor din România.

16. Gala campionilor clubului
la Casa de Culturã a Studenþilor
ºi acordarea  a 25 de titluri de
antrenori emeriþi, maeºtri emeriþi
ºi maeºtri ai sportului ºi a 450 de
diplome de onoare pentru foºtii
sportivi ºi conducãtori ai clubului.

URMEAZÃ:
1. Prezentare permanentã în me-

diul de afaceri a realizãrilor ºi
rezultatelor secþiilor clubului
cu scopul atragerii de resurse
financiare (în cursul anului
2009 au fost vizitate 150 de so-
cietãþi).

2. Finalizarea lucrãrilor la zona de
refacere postefort din cadrul
Centrului de Recuperare ºi re-
facere.

3. Finalizarea lucrãrilor de repa-
raþii capitale ºi modernizare la
sediul clubului.

Clubul Sportiv
Universitatea Cluj
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Viitorul sunã bine!
De la instalarea pe banca
tehnicã a Universitãþii Tran-
silvania a lui Constantin
ªtefan, fostul  antrenor al
celor de la HC Odorhei, e-
chipa de handbal masculin a
avut parte de un program de
pregãtire foarte încãrcat. 

Dupã un cantonament la
Ocna ªugatag, ”U” Transilvania
a susþinut ºi douã turnee amica-
le. În perioada 16-17 ianuarie,
handbaliºtii antrenaþi de cuplul
Constantin ªtefan - Liviu Jurcã
au participat la ediþia a doua a
Memorialului ”Teodor Tucu-
dean”. În prima partidã, clujenii
au trecut de marea rivalã din
campionat, Minaur Baia Mare
cu scorul de 31 la 27. A urmat
partida cu o altã echipã, cu care
formaþia clujeanã se bate pentru
un loc cât mai bun la sfârºitul
campionatului, Poli Timiºoara,
de care, de asemenea a trecut cu
34-27. În ultimul meci din cadrul
turneului, Universitarii au avut
de înfruntat gazda turneului,
HC Arad, echipã care se aflã pe
locul 3 în seria C a Diviziei A.
Scorul la finalul celor 60 de mi-
nute de joc a fost net favorabil
clujenilor, 34 la 25. Odatã cu a-
cest ultim rezultat, ”U” Transil-
vania a plecat de la Arad cu un
meritoriu titlu de campioanã a
competiþiei.

Dupã turneul reuºit de la
Arad, elevii lui Constantin ªte-
fan au fãcut deplasarea  la Odor-
hei pentru o nouã rundã de me-
ciuri amicale puternice. De a-
ceastã datã, echipa clujeanã a
trebuit sã se mulþumeascã cu lo-
cul 3, ocupat la finele celor 3 par-
tide în care au câºtigat cu HC O-
dorhei II ( 33-29) ?i douã înfrân-
geri cu Bucovina Suceava ( 33-
37), respectiv (25-26) cu HC
Odorhei. Urmãtoarea confrun-
tare a alb-negrilor, ºi prima ofi-
cialã din acest an, va avea loc
sâmbãtã, 30 ianuarie de la ora
17:30, pe teren propriu, în com-
pania formaþiei Minaur Baia
Mare. Cristian Bokor

1 HCM Constanþa 12 11 0 1 386 303 22
2 UCM Reºiþa 12 10 1 1 371 306 21
3 ªtiinþa Municipal Dedeman Bacãu 12 8 1 3 386 353 17
4 Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu 12 8 1 3 334 323 17
5 Steaua MFA Bucureºti 12 7 1 4 369 317 15
6 Universitatea Bucovina Suceava 12 6 0 6 337 314 12
7 HC Minaur ªtiinþa CSM Baia Mare 12 5 1 6 311 309 11
8 HC Odorhei 12 5 0 7 357 371 10
9 Universitatea Transilvania Cluj 13 4 1 7 311 343 9
10 U Poli Municipal Timiºoara 12 4 1 7 300 347 9
11 CSM Satu Mare 12 3 1 8 353 374 7
12 Dinamo Bucureºti 12 2 1 9 356 417 5
13 SCM Rom Cri Braºov 12 0 1 11 296 390 1

* Echipa CSM Medgidia retrasa din campionat

CLASAMENT
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Duelul ardelenesc
s-a încheiat cu un egal

HCM Baia Mare ºi „U”
Jolidon Cluj au terminat
la egalitate, scor 22-22, me-
ciul din etapa a XI-a a Ligii
Naþionale, partidã consi-
deratã derby-ul etapei. În
urma acestui rezultat, cele
douã echipe au coborât câ-
te un loc în clasament. Ur-
mãtorul meci pentru „stu-
dente” este miercuri în
Sala Sporturilor „Horia
Demian” din Cluj.

În dimineaþa premergãtoare
derby-ului ardelenesc, atmosfera
pãrea sã fie una liniºtitã în jurul
Sãlii Sporturilor din Baia Mare.
Pe mãsurã ce timpul se scurgea
Sala Sporturilor se umplea încet,
dar sigur. Suporterii celor douã
echipe îºi fãceau încet, dar sigur,
apariþia la salã. Suporterii celor
de la „U” Jolidon au fost ºi ei pre-
zenþi la Baia Mare, iar toate con-
diþiile pentru un meci de bunã
calitate erau asigurate. 

Începutul primei reprize a de-
butat cu „U” Jolidon la timonã,
având un avans de patru goluri,
10-6 în minutul 20. Antrenorul
gazdelor solicita time-out,
schimbând tactica de joc, pune o
jucãtoare sã o marce strâns pe
Simona Vintilã, motorul clujen-
celor din prima parte. Tactica
tehnicianului echipei gazdã a
dat roade, la pauzã scorul dintre
formaþia din Baia Mare ºi  „U”
Jolidon era egal, 13-13.  A doua
parte a derby-ului etapei a avut-
o pe echipa gazdã la conducerea
partidei. „U” Jolidon s-a aflat
spre finalul jocului într-o con-
stantã cursã de urmãrire, iar cu
5 minute înainte de final se ve-
deau conduse cu scorul de 21-19.
O sclipire atât a defensivei, cât ºi
a atacului care au mers ceas pâ-
nã spre final, au fãcut ca scorul

sa indice 21-22 cu câteva secun-
de rãmase de jucat. Ghinionul a
lovit formaþia antrenatã de
Gheorghe Covaciu, bãimãrencele
reuºind egalarea cu doar 3 se-
cunde rãmase din joc. Scor final
22-22,  iar acest rezultat nu face
altceva decât sã dezavantajeze
ambele formaþii, ele coborând în
clasament pe locurile 3, respec-
tiv 4. Principala marcatoare pen-
tru „U” Jolidon a fost din nou
Simona Vintilã cu 8 goluri, iar cu
un total de 96 de goluri ocupã lo-
cul 3 în clasamentul golgheteri-
lor.

„Ne dorim victoria” 
Urmãtoarea partidã a celor de

la „U” Jolidon va avea loc mier-
curi, de la ora 17:00, în compania
nou-promovatei Universitatea
Reºiþa. “În urmãtoarele 20 de  zi-
le vom avea de disputat de 4 par-
tide, iar cel cu Reºiþa, la prima

vedere, este cel mai uºor dintre a-
ceste 4. Formaþia oaspete este u-
na priculoasã, dar noi ne dorim
sã obþinem victoria, sã pornim cu
un moral bun spre Galaþi. Adver-
sarele noastre din meciul de
miercuri sunt o echipã bunã care
se va menþine în prima Ligã cu
toate cã este o echipã nou-promo-
vatã, a pus probleme multor
echipe”, a declarat pentru Numai
U, Cosmin Sãlãjan, directorul
sportiv al „U” Jolidon. Iatã ºi
programul echipei în urmã-
toarele 3 etape, precum ºi clasa-
mentul Ligi Naþionale.

Cristian Bokor

Etapa a XII-a, miercuri 27.01.2010
„U” Jolidon Cluj - Universitatea Reºiþa

Etapa a XIII-a, sâmbãtã 30.01.2010
HC Otelul Galaþi - „U” Jolidon Cluj

Etapa XIV-a, miercuri 03.02.2010  
Tomis Constanþa - „U” Jolidon Cluj
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Înfrângere pentru voleibaliºti

Echipa de volei masculin a
Universitãþii Cluj a pier-
dut cu  3:0 derbyul jude-
þean cu Unirea Dej din ca-
drul etapei a III-a a retu-
rului Campionatului Divi-
ziei A1. Scorul pe seturi a
fost: 25-27, 18-25, 19-25.

Formula de start a clujenilor
a fost cea clasicã, formatã din
Bratosin, Fuzeºi, Pop, Badea,
Lotei, C. Ghimeº (cãpitan), D.
Ghimeº/libero. Începutul de meci
a fost unul fulminant pentru u-
niversitari care au dominat foar-
te bine jocul, diferenþa de pe ta-
belã arãtând, la un moment dat,
11-3. Nu au reuºit sã menþinã
ritmul, astfel pe final de set U-
nirea Dej ºi-a revenit, a preluat
conducerea ºi a câºtigat cu 27-
25. Setul al doilea a fost unul do-
minat de cãtre dejeni, care au
câºtigat cu 25 la 18. În setul trei,
bãieþii lui Ciontoº au dat semne
de revenire ºi în primele minute
au arãtat cã se pot ridica la a-
celaºi nivel sau poate chiar mai
sus decât echipa dejeanã, dar pe
sfârºit, cu mici greºeli ale arbi-
trilor ºi cu o mai slabã dorinþã de

victorie, au cedat ºi au fost în-
vinºi cu 19 la 25. 

„Din pãcate, se pare cã anul
acesta nu ne-a prea priit aerul,
nu putem decât sã ne antrenãm
cât mai bine pentru meciurile ce
urmeazã ºi sã sperãm într-un joc
mai bun pe viitor. Sunt supãrat
atât pe mine, cît ºi pe jucãtori,
dar o sã rãmân cu supãrarea. Nu
pot sã-mi dau seama care este
problema, ne-am mulþumit cu
faptul cã suntem în 5-8 ºi din a-
cest motiv nu ne-am mai putut
mobiliza. Arbitrii, din pãcate tre-
buie sã spun asta din nou, au in-
fluenþat ºi ei puþin, poate nu în-
tregul meci, dar pe seturi, de-
oarece de la o minge douã se pot
întâmpla multe. Poate dacã reu-

ºeam sã câºtigãm primul set,
alta era soarta partidei sau poate
se termina 3-1, n-am de unde sã
ºtiu sigur asta. Sper ca pe viitor
sã fim mai ambiþioºi ºi sã ne do-
rim cu adevãrat victoria”, a de-
clarat la sfârºitul partidei, tehni-
cianul Universitãþii Cluj, Dãnuþ
Ciontoº.

În urmãtoarea etapã, progra-
matã pe 30 ianuarie, Universita-
tea Cluj se va deplasa la VCM
LPS Piatra-Neamþ, de unde se
pot întoarce cu o victorie, moldo-
venii aflându-se sub valoarea
ediþiilor anterioare de Campio-
nat. Scorul în tur a fost 3 la 1
pentru echipa studenþilor clu-
jeni. 

Iulia Drãgan

1 CVM Tomis Constanþa 14 11 3 25
2 ªtiinþa Explorãri Baia Mare 14 10 4 24
3 Dinamo Bucureºti 13 10 3 23
4 Unirea Dej 14 9 5 23
5 Remat Zalãu 13 9 4 22
6 Torpi Târgu Mureº 13 8 5 21
7 "U" Cluj 14 7 7 21
8 VCM LPS Piatra Neamþ 13 7 6 20
9 Steaua Bucureºti 14 5 9 19
10 SCMU Craiova 13 4 9 17
11 Dacia Buzãu 14 1 13 15
12 CVM Braºov 13 0 13 13

CLASAMENT
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Început greu de an pentru clujence
Voleibalistele Universitã-
þii Cluj au pãºit cu stângul
în noul an, fiind învinse în
primul meci din an cu sco-
rul de 3 la 0 de cãtre for-
maþia UNIC LPS Piatra
Neamþ. 

Deºi au avut avantajul tere-
nului propriu, fetele nu au reuºit
sã îºi adjudece nici mãcar un set,
diferenþa de punctaj fiind una
semnificativã în toate cele trei
seturi: 14-25, 17-25, 17-25.

Printre cele 6 jucãtoare care
au intrat la începutul partidei în
teren s-a aflat ºi antrenoarea
clujencelor, Liliana Bogendorfer,
care a declarat cã s-a simþit foar-
te bine în postura de jucãtoare:
“M-am simþit extraordinar în te-
ren, cred cã s-a ºi vãzut, însã
sunt dezamãgitã de prestaþia fe-
telor. Nu mã aºteptam sã joace a-
tât de prost. Din pãcate nu au
reuºit sã facã ce le-am cerut, nu
au apãsat pe serviciu, preluarea
nu a fost cum ar fi trebuit, deci
nu am avut un atac propriu zis.
S-a vãzut clar experienþa adver-
sarelor, iar faptul cã joacã de
mult împreunã le-a ajutat e-
norm”.

Partida programatã pe 23 ia-
nuarie cu formaþia Dinamo
ROMPREST Bucureºti a fost a-
mânatã pânã pe 18 martie, iar
urmãtoarele meciuri pe care vo-
leibalistele clujence le vor dispu-
ta vor fi pe 30 ianuarie, împotri-
va clasatei de pe locul ºase,
SCMU Craiova, ºi 31 în ianuarie
cu fruntaºa clasamentului, CSU
Metal Galaþi.

Cu toate cã jocurile se anunþã
a fi destul de dificile, având în
vedere adversarele puternice,
precum ºi intervalul scurt de
timp de desfãºurare, antrenoa-
rea Universitãþii Cluj, Liliana
Bogendorfer sperã ca fetele sã se
adune ºi sã facã un meci frumos:
“Meciurile care urmeazã vor fi

destul de dificile pentru noi a-
vând în vedere cu cine vom juca,
însã eu sper ca fetele sã se mobi-
lizeze ºi sã fie bine. Fetele sunt
într-o formã bunã acum ºi sper

sã fie la fel ºi la meciuri”. Jocu-
rile vor avea loc la Sala Sportu-
rilor “Horia Demian” cu începere
de la ora 11:00.

Moldovan Alexandra - Ancuþa

1 Dinamo Romprest Buc 13 12 1 25
2 CSU Metal Galaþi 13 11 2 24
3 ªtiinþa Bacãu 13 10 3 23
4 VC 2004 Tomis Cta. 12 10 2 22
5 Penicilina Iaºi 13 8 5 21
6 SCMU Craiova 13 7 6 20
7 CSU Medicina Tg. Mureº 13 6 7 19
8 VC Unic LPS P. Neamþ 13 6 7 19
9 "U" Cluj 13 3 10 16
10 IOR Bucureºti 13 2 11 15
11 CSM Sibiu 13 2 11 15
12 CSM 2007 Focºani 12 0 12 12

CLASAMENT
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Anul competiþional la scrabble a debutat cu tur-
neul internaþional anglofon UK Open 2010, care s-
a desfãºurat la Coventry (Marea Britanie) în pe-
rioada 4-8 ianuarie. UK Open este unul dintre cele
mai puternice turnee cotate de cãtre ABSP (Asso-
ciation of British Scrabble Players) ºi a avut pre-
mii în valoare de peste 12.000 lire sterline.
Între cei 86 de participanþi, împãrþiþi pe 4 divizii
în funcþie de rating-ul ABSP, au fost ºi 3 sportivi
de la CS Universitatea: Adrian Tãmaº, Mihai Pan-
tiº ºi Ovidiu Tãmaº.

Mihai Pantiº a câºtigat detaºat (având cu 6 vic-
torii mai mult decât al doilea clasat) turneul la ca-
tegoria B, cu 31 de victorii din cele 38 de partide

disputate în turneul cu 20 de jucãtori. Acesta este
cel mai bun rezultat obþinut de cãtre un jucãtor ro-
mân din campionatul intern la turnee internaþio-
nale anglofone, ºi a fost rãsplãtit cu un premiu
consistent de 1.500 de lire. 

Adrian Tãmaº, cel mai bine cotat jucãtor ro-
mân, a concurat la categoria de elitã ºi a obþinut
17 victorii din 38, ocupând locul 18 din 28 de jucã-
tori, într-un turneu câºtigat de catre vicecampio-
nul mondial en-titre Nigel Richards.

Ovidiu Tãmaº a obþinut un merituos loc 5 din
18 jucãtori la categoria D, cu 22 de victorii din 38
de partide.

Septimiu Crivei

Oraºul Bacãu a gãzduit în
perioada 22-23 ianuarie
2010 Campionatul Naþional
Universitar de Atletism. 

La competiþie au participat
un numãr de 148 de sportivi,
dintre care 96 bãieþi ºi 52 de fe-
te, de la 18 Universitãþi din þarã.
Secþia de atletism din cadrul
Clubului Sportiv Universitatea
Cluj a concurat cu 16 atleþi pen-
tru Universitatea “Babeº-Bo-
lyai” ºi a obþinut la sfârºitul ce-
lor 2 zile de concurs 3 loc 2, 7 loc
3, 4 loc 4, iar Universitatea “Ba-
beº-Bolyai” Cluj-Napoca s-a cla-
sat pe locul 4 din cele 18 Univer-
sitãþi participante.

REZULTATE TEHNICE 

PE PROBE:

Locul II
Andreea Cãlugãru - sãritura

în lungime = 5, 81m
Mateffy Endre - aruncarea

greutãþii = 14,41m
Dorina Guþu - Sãritura în

înãlþime = 1,55m

Locul III
Andreea Cãlugãru - 60 m plat = 7.82

Nagy Iudith 
- 60 m garduri = 9.18
- aruncarea greutãþii = 11,07m
- sãritura în înãlþime = 1,55m
Kecskes Levente - prãjinã =

4,30m
Alex Tufã - sãritura în

înãlþime = 2,12m
ªtafetã  4*400m – Lucian

Balasz, Constantin Andoni,
Daniel Munteanu, Rãzvan
Fizeºan = 3,35.71

Locul IV
Nagy Iudith - 60m plat = 7.96
Rãzvan Fizeºan - 80m SCT = 2.16

Silvia Arba 
- aruncarea greutãþii = 10,20m
- sãritura în lungime = 5,26m

Urmãtoarea competiþie de a-
tletism este Concursul Naþional
“Grand Prix” pentru Seniori, Ti-
neret ºi Juniori I, care se va des-
fãºura în data de 30 ianuarie la
Bucureºti. Clubul Sportiv Uni-
versitatea Cluj va participa cu 3
sportivi: Kecskes Levente ºi Ma-
rian Augustin la prãjinã ºi An-
dreea Cãlugãru la lungime. 

Ramona Culciar

Mihai Pantiº câºtigãtor la UK Open 2010 

Clujul pe locul 4 la CNU 
de Atletism
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(continuare din numãrul trecut)

Atunci când un sportiv doreºte
sã-ºi sporeascã ºansele de a
obþine un rezultat favorabil,
afirmaþiile sunt unele din cele
mai eficiente cãi pentru a în-
deplini acest deziderat. Re-
dãm în continuare câteva sfa-
turi utile pentru utilizarea a-
decvatã a afirmaþiilor.

Mintea subconºtientã are o
naturã literalã sau factualã,
exact ca partea hard a unui
computer. Asfel, informaþiile
sunt utilizate exact în modul
în care sunt prezentate. Din
acestã cauzã, atunci când
folosiþi afirmaþii este mai bine
ca ele sã nu conþinã declaraþii
negative (de exemplu: “Sper
sã nu joc rãu în seara
asta”). Dacã spunem: “Nu o
sã mã gândesc la un ele-
fant roz”, care este primul lu-
cru care vã apare în minte?
Sfârºiþi prin a vã aparea în
gând tocmai acel lucru pe care
a-ºi dori sã îl evitaþi. Astfel,
afirmaþiile ar trebui prezen-
tate într-un mod specific pen-
tru a fi cât mai eficiente.

Utilizaþi timpul prezent, ca ºi
cum lucrurile s-ar întâmpla
în acel moment. În loc sã
spuneþi, “Voi fi puternic ºi
rapid”, spuneþi, “Sunt pu-
ternic ºi rapid.” Sau, “De-
vin mai puternic ºi rapid
cu fiecare zi ce trece.” Per-
spectiva pozitivã este utilã: A-
tunci când folosiþi cuvinte ne-
gative, ele pot fi preluate de
creier fãrã sã fiþi conºtienþi de

acest lucru. Spuneþi ceea ce a-
þi dori sã se întâmple în loc de
ceea ce nu a-ºi dori sã se
petrecã. În loc de: “Nu aº
dori sã fiu tensionat în a-
cest meci”, spuneþi: “Rãmân
relaxat ºi concentrat în
fiecare moment.” Utilizaþi
enunþuri care vã caracterizea-
zã: Pe cât posibil construiþi
afirmaþii care încep cu “Eu”
sau “Sunt...”

Frazele sã fie scurte ºi specifice:
prin acestea formulaþi un e-
nunþ clar asupra emoþiile
voastre care sã poatã fi uºor
preluat de mintea voastrã.
Utilizaþi cuvinte cum ar fi
“Întotdeauna” pentru a crea
sentimentul de permanenþã. 

Folosiþi cuvinte-stãri: Includeþi
cuvinte care sugereazã emoþii
pozitive, puternice: ”Sunt
întotdeauna motivat ºi en-
tuziast în timpul com-
petiþiei.”

Anticipaþi succesul: Când vã
construiþi afirmaþiile, nu lã-
saþi criticismul sã vã cenzu-
reze. Folosiþi acele gânduri ca-
re vã ajutã sã realizaþi ceea ce
vã propuneþi.

AUTODIALOGUL POZITIV. 
UN LIMBAJ AL SUCCESULUI

dr. Marius Craciun
psiholog




