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După victoria extraordinară
obţinută în faţa celor de la CSU
Asesoft Ploieşti, scor 72-68, şi
după restanţa câştigată împotriva
echipei BC Gladiator, scor 87-
56, baschetbaliştii clujeni s-au
impus şi la Piteşti, cu scorul de
66 la 48, şi au revenit în fruntea
clasamentului.

Gazdele veneau după victorii în
faţa echipelor Gaz Metan Mediaş şi
CS Otopeni şi toată lumea se aştep-
ta la un meci strâns. Cum de multe
ori socoteala de acasă nu se
potriveşte cu cea din târg, cele două
echipe au mers cap la cap doar
primele 3 minute, după care “U”
Mobitelco a preluat conducerea par-
tidei şi a câştigat primul sfert cu
scorul de 21 la 10.

Al doilea sfert a fost unul mai
sărac în reuşite ofensive, ceea ce a
făcut ca cele două echipe să
marcheze împreună doar 21 de
puncte, dintre care 12 reuşite de
clujeni, iar „U” Mobitelco a intrat la
pauză cu un avans de 14 puncte,
scor 33-19.

DIFERENŢA CONFORTABILĂ 
PE FINAL DE MECI

După pauză, elevii lui Marcel
Ţenter au revenit mai odihniţi, dar
cu aceeaşi poftă de joc arătată, astfel
că după terminarea sfertului al
treilea, diferenţa dintre cele două
echipe era de 20 de puncte, în
favoarea clujenilor.

Gazdele au avut o răbufnire de
orgoliu în ultimul sfert, şi cu un
procentaj foarte bun la aruncările de
trei puncte, au reuşit să câştige sfer-
tul patru, cu scorul de 17 la 15.

Cei mai buni marcatori ai
echipei „U” Mobitelco au fost
Zoran Krstanovic cu 22 de puncte,
Mihai Silvăşan autor a 12 puncte şi
Branko Cuic cu 11 puncte.

„La Piteşti am făcut un joc
defensiv foarte bun şi chiar dacă în
atac am avut unele sincope, totul a
ieşit bine. Rezultatul este unul
mulţumitor, ne aşteptam la un meci
mai greu, dar e bine că ne întoarcem
acasă mulţumiţi”, a declarat la
finalul meciului, antrenorul, Marcel
Ţenter.

Următorul meci al echipei “U”
Mobitelco va fi în compania celor
de la CS Steaua Turabo Bucureşti şi
va avea loc vineri, 12 martie,
începând cu ora 18.00, la Sala
Sporturilor „Horia Demian”.

n Ovidiu Tebu
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Am dat zilele trecute peste o carte
interesantă care se numeşte „Criza
economică şi profeţii ei”. Îi sfătuiesc
pe cei cărora le cade în mână volu-
mul respectiv să se aplece asupra
paginilor sale dacă vor să desluşească
o parte din misterele care ne încon-
joară. Şi care ne împresoară.
Sigur, editorialul de faţă nu este o
cronică de carte, dar poate porni de
la cele înscrise acolo. Şi anume că, în
vremea din urmă, motivat sau nu de
criza econo mică, banii care vin în
sport sunt tot mai puţini. Şi asta o
simt cel mai acut sportivii,
antrenorii şi cei care au datoria de a
le asigura acestora condiţii cât de cât
pro pice performanţei.
Până aici nimic extraordinar. Ceea
ce mi se pare însă mie demn de
remarcat este că echipele Clubului
Sportiv Universitatea Cluj au com-
portări meritorii. Cu două vârfuri
care înseamnă (cu politeţea necesară
începem cu fetele) handbalul feminin
şi baschetul masculin. 
Prezenţa echipei „U” Jolidon pe locul
doi în clasament rimează cu un titlu
de campioană având în vedere că pe
locul întâi este „naţionala”
României.
Baschetul masculin ne-a oferit
momente de încântare şi prilejuri de
bucurie şi are toate şansele să încheie
sezonul regulat pe locul întâi, perfor-
manţă pentru care trupa de la „U”
Mobitelco merită toate aplauzele
noastre.
De bună seamă că cele două echipe
sunt dintre acelea care beneficiază de
sprijin financiar din partea sponso-
rilor. Nu ştiu exact acum cât de bine
se descurcă aceşti sponsori în vreme
de criză, dar dacă le este şi lor greu,
apoi cu atât mai meritorie este par-
ticiparea la victoriile sportive.
Să subliniem în final paradoxul: în
vreme ce criza se adânceşte în
România, aici la Cluj, la „U”,
lucrurile se mişcă înspre bine: hand-
balul masculin, voleiul masculin şi
feminin, baschetul fete sunt tot
atâtea ramuri sportive în care se
simte un trend ascendent, iar meritul
este în întregime al lor… al
sportivilor, antrenorilor şi al celor-
lalţi implicaţi şi dedicaţi cu pasiune
sportului în alb şi negru. 
Eu doar privesc fanionul de pe birou
şi remarc acest paradox al ambiţiei. 

Florin Pruteanu

PARADOXUL 
PERFORMANŢEI

„U” Mobitelco 
a câştigat lejer la Piteşti

1 „U” Mobitelco Cluj-Napoca      24 21 3 0 1952:1708 45
2 Gaz Metan Mediaş                 25 20 5 0 2145:1787 45
3 CSU Ploieşti                            24 19 5 0 2090:1729 43
4 CSU Atlassib Sibiu                25 17 8 0 1976:1878 42
5 BCM U Piteşti                        25 14 11 0 1948:1864 39
6 BCM Elba Timişoara              24 14 10 0 1993:1915 38
7 BC Mures Târgu Mureş         25 12 13 0 2036:2017 37
8 Energia Rovinari                    25 12 13 0 1912:1963 37
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Baschetbalistele Universităţii
Cluj au învins formaţia Sportul
Studenţesc Omnilogic ANEFS
Bucureşti, într-un meci disputat
sâmbătă la Sala Sporturilor
“Horia Demian”, cu scorul de
86-66. Partida a fost arbitrată de
Şerban Rasoga şi Alexandru
Ivan, comisar de meci fiind
George Manolescu. 

Studentele din Cluj au fost supe-
rioare colegelor de la Bucureşti în
toate cele patru sferturi, impunân-
du-se cu 22-19, 18-13, 28-18 şi 18-
14. Cele mai bune jucătoare de pe
teren au fost ardelencele Florentina
Ardeleanu şi Ioana Flavia Ferenczi,
ambele marcând câte 20 de puncte.
Celalalte marcatoare ale Univer -
sităţii au fost Marta Fodor (13
puncte), Andreea Pop (11), Oana
Dunca (8), Rada Giurgiu (8),
Roxana Pătruţ (4) şi Raluca
Chioran (2). Pentru echipa bucu -
reşteană au marcat: Corina Stângă
(15), Alexandra Ionescu (13), Adina
Lovasz (9), Oana Băluţă (6),
Claudia Uşurelu (6), Iulia Olaru
(6), Ana Cuatu (5), Gabriela Vlad
(3) şi Taisia Lungu (3). 

„Sunt bu curos pentru rezultat,
este o victorie, dar mai avem de
lucru la tehnica individuală. Elevele
mele au ratat mult şi au dat pase
greşite. Sper să ne corectăm aceste
greşeli în partidele următoare. Pun
aceste greşeli pe tinereţea elevelor
mele, care nu sunt încă suficient de
experimentate. Mergem la victorie
şi în de plasarea de la Iaşi. Noi am
bătut Sportul, care a învins
Politehnica, tre buie să o învingem şi
noi”, a de clarat după meci tehni-
cianul Florin Covaciu. În etapa

următoare Uni ver sitatea va juca în
deplasare cu Politehnica Iaşi, în data
de 13 martie.

n Laurenţiu Boariu

Şi-au învins colegele

JUNIOARELE
SUNT ÎN TURNEUL SEMIFINAL

În week-end-ul trecut a avut loc un
turneu pentru calificarea în turneul
semifinal al campionatului naţional
de baschet feminin Under 20. Echipa
Universităţii Cluj a câştigat toate
cele trei partidei disputate. Studen -
te le s-au impus cu 83-61 în faţa for-
maţiei LPS Sfântu Gheorghe, cu 79-
57 în partida cu LPS Alba Iulia şi cu
90-53 în cea cu LPS Baia Mare.
Turneul semifinal va avea loc în
această primăvară la Alba Iulia .

1 CSU LPS Alba Iulia 5 4 1 9
2 „U” Cluj 5 4 1 9
3 Olimpia Bucureşti 5 3 2 8
4 CSS Bega Timişoara 6 2 4 8
5 Sportul Studenţesc 5 2 3 7
6 Politehnica Iaşi 5 2 3 7
7 BC Galactica Braşov 5 1 4 6
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Studentele nu au cedat decât 2
puncte în acest retur de campionat,
în partida de pe teren propriu cu
HCM Roman, iar după ultimele
rezultate şi în urma recentelor
evoluţii „U” Jolidon se anunţă a fi
echipa favorită să ocupe la finele
acestui campionat poziţia secundă
în clasament. După o victorie facilă
în compania Rulmentului din Bra -
şov, care a fost mai mult un antrena-
ment cu public, a urmat o deplasare
destul de dificilă la Brăila, unde,
după cum bine se ştie, cele două
puncte puse în joc nu se adjudecă
foarte uşor. 

AU FOST CU UN PAS ÎN FAŢA
BRĂILENCELOR

Prima repriză a fost un adevărat
joc de-a şoarecele şi pisica în care
„U” Jolidon a avut câştig de cauză,
intrând la cabine cu un avantaj
minim de un gol, 12-13. Repriza
secundă a fost la fel de echilibrată ca
şi cea precedentă, dar cu un plus
pentru fetele antrenate de către
Gheorghe Covaciu în ceea ce pri -

veşte abordarea jocului, dorinţa de
victorie şi gestionarea reprizei se -
cunde. „A fost un meci disputat
între două echipe de valori egale,
fetele noastre au intrat concentrate
pe teren, au jucat foarte bine şi şi-au
dorit victoria mai mult decât adver-
sarele lor, pentru a ne menţine pe
locul II în clasament trebuie sa
câştigăm toate partidele pe care le
mai avem de disputat”, a declarat
directorul sportiv al echipei „U”
Jolidon, Cosmin Sălăjan. Partida s-a
încheiat cu scorul de 29-30, o victo-

rie la limită, dar pe deplin meritată,
în care experienţa clujencelor şi-a
spus din nou cuvântul.

Au marcat pentru „U” Jolidon
Simona Vintilă (8), Florina Bîrsan-
Chintoan (6), Daniela Crap (5),
Nicoleta Dincă (4), Magdalena
Paraschiv (4), Adriana Tudorache
(2), Alina Jula (1). În etapa urmă-
toare, „U” Jolidon va primi vizita
echipei Ştiinţa Bacău, ocupanta
ultimei poziţii în clasamentul Ligii
Naţionale.

n Cristian Bokor

„U” Jolidon continuă 
seria de victorii

1 Oltchim Rm. Vâlcea 18 18 0 0 674 415 36
2 „U” Jolidon Cluj 18 13 1 4 523 437 27
3 HC Zalău 18 11 2 5 492 446 24
4 HCM Roman 17 11 1 5 446 374 23
5 Ştiinţa Baia Mare 18 11 1 6 540 472 23
6 Dunărea Brăila 18 10 1 7 514 468 21
7 Cetate Devatrans 18 10 0 8 474 471 20
8 Tomis Constanţa 18 9 1 8 493 479 19
9 Oţelul Galaţi 18 7 0 11 479 507 14
10 Universitatea Reşiţa 18 5 1 12 468 517 11
11 HCM Buzău 18 5 2 11 454 548 11
12 Rulmentul Urban Braşov 17 5 0 12 448 509 9*
13 Rapid CFR Bucureşti 17 3 1 13 427 637 7*
14 Ştiinţa Bacău 19 1 1 17 457 609 3

* Echipe penalizate cu 1 punct – nerespectare cerinţe vârstă

Universitatea Jolidon Cluj îşi
continuă seria de evoluţii foarte
bune, consolidându-şi poziţia
secundă în clasament după victo-
ria obţinută în deplasare cu Du -
nărea Brăila scor, 29-30 (12-13).
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Partida dintre „U” Transilvania
şi CSM Satu Mare, disputată în
deplasare, s-a încheiat cu o neaş -
teptată victorie pentru gazde,
după o prestaţie nu tocmai bună
a clujenilor. 

Deşi înaintea partidei, „U” Tran -
silvania era văzută ca şi favorită da -
torită prestaţiilor bune din ultimele
etape ale Ligii Nationale de Hand -
bal, meciul s-a încheiat cu 1 punct
în plus pe tabela de marcaj pentru
CSM Satu Mare. Clujenii au domi-
nat prima repriză, ajungând după 5
minute să conducă cu 3 goluri.
Gazdele au fructificat unele nesin-
cronizări ale clujenilor şi spre finalul
reprizei se aflau numai la 2 goluri
distanţă de oaspeţi.  

Cea de-a doua repriză a venit cu
o răstunare de situaţie, CSM Satu
Mare preluând cârma jocului.
Gazdele nu au reuşit să se desprindă

de studenţi, aceştia revenind după
fiecare gol, însă greşelile din final ale
echipei clujene i-au făcut pe săt-
măreni învingători, răzbunând astfel
înfrângerea din tur. „Am jucat mai
puţin bine, însă pot spune că arbi-
trajul a fost net favorabil gazdelor.
Am condus în multe momente,
puteam să ne desprindem, dar
deciziile arbitrilor ne-au împiedicat.
Am ratat ocazii clare, cum ar fi cea
din finalul meciului, când am
nimerit bara”, a declarat managerul
„U” Transilvania Mihai Tritean.

Cei mai buni marcatori ai „U”
Transilvania au fost Andrei Grasu cu
8 reuşite şi  Ionut Ştef cu 6. Din
cauza acestei înfrângeri, „U” Tran -
silvania a pierdut şansa de a mai
urca o treaptă în clasament, mo -
men tan ocupând poziţia a VIII-a,
cu un total de 13 puncte. Înaintea
etapei cu numărul XX, „U” Transil -
vania deţine şase victorii.

„SPERĂM SĂ FIE UN MECI
FRUMOS”

Etapa următoare clujenii întâl-
nesc pe teren propriu pe Dinamo
Bucureşti, echipa care se luptă pen-
tru evitarea retrogradării. „E un
meci greu pentru că Dinamo
Bucureşti este în creştere. Sunt şi
jucători cu experienţă şi jucători
tineri, dornici de afirmare, însă tre-
buie să câştigăm. În mod normal,
nu ar trebui să ne facem griji, dar
avem şi noi câţiva jucători acciden-
taţi. Sperăm să fie un meci frumos”,
a declarat antrenorul secund al for-
maţiei clujene,  Liviu Jurcă.

Partida se va disputa în Sala
Sporturilor „Horia Demian”, în
data de 13 martie de la ora 17:00 şi
contează pentru etapa a XX-a a Ligii
Naţionale de Handbal masculin.

n Cristina Botîrcă

„U” Transilvania a fost învinsă
la Satu Mare
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Mihai Silvăşan este căpitanul
echipei“U” Mobitelco şi, toto-
dată, unul dintre cei mai iubiţi şi
respectaţi jucători ai baschetului
clujean. Chiar dacă are numai 25
de ani, el a reuşit să adune până
în prezent opt titluri de campion
naţional la juniori şi două titluri
de vicecampion la seniori, dar nu
se opreşte aici, fiindcă ţinta lui
este medalia de campion naţion-
al la seniori.

Cum te-ai caracteriza ca sportiv?
E greu să te caracterizezi din

punct de vedere sportiv, pentru că
rişti să zică lumea că nu eşti modest.
Încerc să-mi fac totdeauna datoria
cât mai bine faţă de echipă, sunt un
jucător loial echipei, şi nu cred că
sunt o persoană dificilă pentru
antrenori. Zic asta pentru că sunt de
opt ani la „U” şi am schimbat mai
mulţi antrenori şi nici unul nu s-a
plâns de mine. Nu sunt un jucător
extraordinar de talentat, însă sunt
un jucător muncitor şi sunt fericit
că am ajuns până la acest nivel cu
echipa.

Cine te-a îndrumat spre
baschet?
Am ajuns să fac baschet dintr-o

întâmplare fericită. În 1996 a fost o
selecţie la Sala Sporturilor organiza-
tă de Ghiţă Mureşan, Horia Rotaru
şi Gabriel Olpretean. În perioada
respectivă am văzut o reclamă la
televizor, iar parinţii mei m-au încu-
rajat foarte mult să particip la
selecţie. Am fost acceptat, iar la
antrenamente mi-a plăcut din prima
clipă. Acolo m-a remarcat domnul
Voicu Moldovan care m-a luat la
CSS Viitorul şi de atunci practic zi
de zi acest sport. 

Pot să zic că mentor mi-a fost
domnul Voicu Moldovan, el mi-a
inspirat mentalitatea pe care o am
acum şi el m-a învăţat ABC-ul
baschetului.

Care e prima amintire pe care o
ai legată de baschet?
În 1997 am fost invitaţi la un

turneu în Italia, iar asta a fost prima
ieşire din ţară. Eram entuziasmaţi şi
nu conta că drumul a durat o zi şi
jumătate, tot ce conta era că plecăm

din ţară şi că eram împreună cu
echipa, era o atmosferă foarte plă-
cută.

Dar cea mai plăcută amintire ?
Nu pot alege doar o amintire şi

nici nu pot să fac un top al lor, pen-
tru că au fost prea multe. De exem-
plu, la juniori am câştigat 8 titluri
naţionale, iar apoi am debutat în
Divizia A la seniori, la vârsta de
aproape 18 ani. Era antrenor Horia
Rotaru şi m-a băgat să joc împotriva

Mihai Silvăşan: „Am ajuns
să fac baschet dintr-o

întâmplare fericită”
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echipei Rompetrol, care era o echipă
bună, am jucat atunci 25 de
minute. Ţin minte că eram foarte
emoţionat şi entuziasmat în acelaşi
timp. Pe această cale, ţin să-i
mulţumesc domnului Horia Rotaru
pentru că mi-a dat încredere. Apoi
au urmat performanţele pe care le-
am avut cu echipa de seniori, finale
de cupe, cele două finale de campi-
onat, şi meciurile din play-off cu
CSU Sibiu, unde atmosfera a fost
întotdeauna extraordinară.

Ai şi amintiri urâte legate de
baschet?
Pot să zic că mi-a lăsat un gust

amar sezonul trecut, pentru că toată
lumea avea mari aşteptări de la noi,
mai ales că veneam după o finală
jucată cu Asesoft şi toată lumea se
aştepta să repetăm performanţa, sau
chiar să câştigăm campionatul. Însă
am terminat pe locul 5 şi a fost o
dezamăgire totală.

Cum e să fi căpitanul echipei la
vârsta de 25 de ani?
E o onoare pentru mine, având

în vedere că joc de 8 ani la echipă.
Practic, alături de Flavius Lapuşte şi
Paul Chetreanu, sunt cel mai vechi
din echipă. Noi avem norocul că
suntem o echipă foarte unită şi că
putem colabora foarte bine, chiar

dacă avem caractere şi personalităţi
diferite.

Această unitate din echipă poate
aduce titlu la Cluj anul acesta ?
Eu nu văd lucrurile aşa. Cred că

modul corect de a gândi e să luăm
fiecare meci în parte şi să-l abordăm
la victorie şi la final o să vedem ce
iese. Chiar dacă suntem acum pe
primul loc, nu e bine să ne relaxăm
pentru că este un campionat echili-
brat şi orice înfrângere ne poate
costa enorm.

La meciul de la Piteşti ai fost
printre cei mai buni marcatori.
Cum ţi s-a părut meciul ?
Eu mă aşteptam la un meci mult

mai greu, mai ales că echipa gazdă
venea după meciurile câştigate
împotriva echipelor CS Otopeni şi
Gaz Metan Mediaş. Însă ne-am
mobilizat foarte bine şi ne-am
apărat extraordinar, gazdele au
înscris doar 48 de puncte, ceea ce
pentru noi e un lucru pozitiv în
apărare, poate chiar cea mai bună
performanţă, din acest sezon, în
ceea ce priveşte defensiva.

Având în vedere că faci parte
din echipa naţională a
României, ce crezi că va realiza
echipa în viitor ?

Din toamnă o să începem o nouă
campanie de calificare la Cam pio -
natul European. Momentan facem
parte din Grupa B valorică şi ne
dorim să urcăm în Grupa A, ceea ce
defapt este şi obiectivul nostru până
în anul 2014. Avem o generaţie tâ -
nără şi sperăm să realizăm acest
obiectiv.

Ce îndemnuri ai pentru 
copiii care vor să joace 
baschet?
Important e să le placă ceea ce

fac. Am observat că la secţiile de
copii de la clubul nostru e o emu-
laţie fantastică, tot mai mulţi copii
vin la baschet. În acest moment,
avem aproximativ 500 de copii, iar
pe mulţi dintre aceştia îi văd la
fiecare meci de-al nostru, ceea ce e
un lucru extraordinar. Pot să garan-
tez că e foarte frumos să faci sport.

De ce au nevoie aceşti copii
pentru a reuşi să facă perfor-
manţă?
Când e vorba de performanţă

intervine selecţia naturală, nu ori -
cine poate să facă performanţă. În
primul rând trebuie să le placă, să fie
devotaţi şi să muncească foarte
mult.

Ce planuri de viitor ai ?
Sper să fiu sănătos pentru că asta

e cel mai important, să continuu
sezonul bun pe care l-am avut ală-
turi de echipă, să rămânem la fel de
uniţi şi să câştigăm cât mai multe
meciuri. Vom vedea dacă vom juca
finala campionatului sau vom ter-
mina sezonul mai repede, ceea ce
sper să nu se întâmple.

Ce le transmiţi suporterilor?
Vreau să le mulţumesc pentru că

au fost alături de noi la fiecare meci,
pentru că de multe ori ne-au dus
spre victorie, dar mai ales la meciul
cu Asesoft, când am văzut o atmos-
feră extraordinară. Ne dorim ca ei să
ne încurajeze în continuare, să fie
alături de echipă şi noi vom face tot
posibilul să le oferim un baschet de
calitate şi cât mai multe victorii.

n Ovidiu Tebu
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Continuă seria de înfrângeri pentru clujence

După eşecurile din etapele ante-
rioare, cu Iaşi-ul şi Constanţa,
voleibalistele Universităţii Cluj
au pierdut şi meciul disputat
sâmbătă împotriva Ştiinţei
Bacău. Scorul a fost de 3:0, iar
partida a contat pentru etapa cu
numărul XX a Campionatului
Naţional de Volei. 

Elevele Lilianei Bogendorfer s-au
dus pregătite pentru confruntarea
cu băcăuancele, însă nu au reuşit să
le facă faţă, acestea fiind mult mai
motivate să obţină această victorie.
„Partida de sâmbătă a fost una
destul de grea, însă noi am încercat
să facem un meci cât mai plăcut.
Fetele au jucat bine, s-au ajutat şi au
încercat să dea cât mai mult în
măsura în care ne-au permis adver-
sarele. Au făcut un joc de echipă
bun, s-au ajutat şi astfel a ieşit un
meci frumos. Eu sunt mulţumită în
mare parte de prestaţia echipei, deo-

rece au făcut ceea ce le-am cerut şi
ce am exersat la antrenamente”, a
declarat Liliana Bogendorfer.

VOR SĂ ÎŞI MENŢINĂ POZIŢIA
În urma acestei partide, voleibal-

istelor clujence le-au mai rămas doar
două etape din acest retur, în care
nu le mai rămâne altceva de făcut
decât să îşi consolideze poziţia pe
care o deţin: „Având în vedere că
mai avem două meciuri care nu mai
pot schimba nimic pentru a urca în

clasament, vom încerca să ne
menţinem locul pe care îl deţinem
deja şi să facem două meciuri cât
mai frumoase”, a mai declarat tehni-
ciana universitarelor.

În cele ce urmează, voleibalistele
vor avea o mică pauză, după care au
de discutat partida amânată pentru
18.03.2010, în compania ocupantei
locului 3, Dinamo Romprest
Bucureşti.

n Ancuţa Moldovan

1 CSU METAL GALATI 20 18 2 38
2 VC 2004 TOMIS CONSTANTA 21 17 4 38
3 DINAMO ROMPREST BUCURESTI 19 17 2 36
4 STIINTA BACAU 20 15 5 35
5 PENICILINA IASI 20 13 7 33
6 SCMU CRAIOVA 20 10 10 30
7 VC UNIC LPS PIATRA NEAMT 20 9 11 29
8 CSU MEDICINA TARGU MURES 20 9 11 29
9 „U” CLUJ 20 5 15 25
10 CSM SIBIU 20 4 16 24
11 IOR BUCURESTI 20 2 18 22
12 CSM 2007 FOCSANI 20 1 19 21
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În urma victoriei categorice cu 3
la 0 în faţa lui SCMU Craiova,
cu doar două etape înainte de fi -
na lul returului, Universitatea
Cluj a reuşit să-şi consolideze lo -
cul 8 ocupat în Campionatul Di -
vi ziei A1 masculin. Scorul pe se -
turi a fost: 25-13, 28-26. 25-17.

Etapa cu numărul XX a Cam -
pionatului Diviziei A1 masculin le-a
adus faţă în faţă pe echipele
Universităţii Cluj şi SCMU Craiova
într-o partidă ce urma să decidă
ocupanta locului 8. Înainte de acest
meci, Universitatea ocupa locul 8 cu
27 de puncte, iar Craiova se afla
doar cu un loc mai jos, pe 9 cu un
număr total de 26 de puncte.

Disputa s-a dovedit a fi la mâna
clujenilor care au dominat jocul pe
tot parcursul lui, rare fiind ocaziile
în care oltenii să iasă la joc şi să se
impună. Primul set a fost câştigat cu
uşurinţă de universitari, care nu au
avut nici un moment în care să
piardă jocul din mână, scorul final
pe tabelă indicând 25 la 13. Lu cru -
rile s-au schimbat în cel de-al doilea
set, când craiovenii pentru prima
dată în acest meci dau semne de
viată şi reuşesc pentru prima dată să
preia conducerea, dând astfel emoţii
spectatorilor. Spre final studenţii şi-
au revenit şi s-au impus cu 28 la 26.
Cel de-al treilea set a fost la mâna
clujenilor, jucătorii din Bănie fiind

resemnaţi cu înfrângerea, iar scorul
a şi arătat acest lucru, 25 la 17. 

Cu această victorie Universitatea
îşi asigură locul 8 cu două etape
înainte de sfârşitul returului. „Mă
bucur că băieţii au avut un joc
exemplar şi au câştigat, reuşind ast-
fel să-i facă un cadou frumos lui
Daniel Pop cu ocazia zilei de
naştere. A fost o victorie aşteptată
atât de noi, cât şi de spectatori şi ne
bucurăm că am reuşit să mulţumim
pe toată lumea”, a declarat antre no -
rul Dănuţ Ciontoş la finalul parti -
dei.

SUNT ÎN OBIECTIV
Universitarii vor întâlni în urmă-

toarea partidă campioana en-titre,
CVM Tomis Constanţa, pe teren
propriu, iar în ultima etapă a returu-
lui vor juca în deplasare la Dacia
Buzău. Cu doar aceste partide ră -
mase, cărţile au fost făcute pentru
stu denţii care nu mai au cum să-şi
piardă poziţia ocupată. „Sunt mul -
ţumit că am reuşit să ne atingem o -
biectivul propus, şi anume să ră -
mânem în lupta pentru locurile 1-8.
Mai sunt 4 turnee în care putem
câştiga puncte şi de ce nu, până la
final, prin jocuri din ce în ce mai
bune putem urca în clasament şi să
ocupăm locul 5”, a mai afirmat
Ciontoş.

În partida următoare „U” Cluj va
juca în compania CVM Tomis
Constanţa, meci care se va desfăşura
în Sala Sporturilor „Horia Demian”
din Cluj-Napoca, sâmbătă, 13 mar-
tie, începând cu ora 12.

n Iulia Drăgan

Victorie incontestabilă 
pentru băieţii lui Ciontoş

1 CVM Tomis Constanţa 20 16 4 36
2 Ştiinţa Explorări Baia Mare 20 15 5 35
3 Dinamo Bucureşti 20 15 5 35
4 Remat Zalău 20 14 6 34
5 Unirea Dej 20 14 6 34
6 Torpi Tg. Mureş 20 11 9 31
7 VCM LPS Piatra Neamţ 20 11 9 31
8 „U” Cluj 20 9 11 29
9 SCMU Craiova 20 7 13 27
10 Steaua Bucureşti 20 6 14 26
11 Dacia Buzău 20 2 18 22
12 CVM Braşov 20 0 20 18

Jucătorul Universităţii

Cluj, Daniel Pop a fost

sărbătoritul echipei,

după ce a împlinit

sâmbătă, 6 martie,

vârsta de 25 de ani.

Acesta a activat la

Unirea Dej până în

2008, an în care s-a

transferat la echipa clujeană. 



Echipa de rugby a Universităţii
Cluj a fost învinsă în două meci-
uri amicale, primele partide
jucate în acest an, care s-au dis-
putat săptămâna trecută. În
ambele meciuri, studenţii au
jucat în compania echipei CSM
Baia Mare, cea care a câştigat
campionatul trecut. 

„Au fost nişte meciuri bune. Am
jucat împotriva campioanei Româ -
niei, care probabil că va câştiga şi a -
nul acesta. Ei au 9 jucători la na ţio -
nală şi fac două antrenamente pe zi.
Primul joc l-am abordat noi mai de -
fensiv”, a declarat antrenorul e -
chipei Octavian Chihaia.

În primul amical nu a fost o
diferenţă foarte mare de scor,12-21,
faţă de cel de-al doilea pe care „zim-
brii” l-au câştigat detaşat cu scorul
de 19 la 54. 

Pe studenţii de la „U” îi aşteaptă
un campionat greu, într-o grupă

dificilă, dar antrenorul este momen-
tan mulţumit că are cu cine să
înceapă campionatul. „Este bine
că-i ţin aici pe jucători pentru că
sunt cu facultatea. Urmează proba-
bil un meci amical cu Suceava săp-
tămâna viitoare”, a mai declarat an -
trenorul echipei, Octavian Chihaia. 

Campionatul începe cu lipsa
unor jucători de valoare: Vasile
Cioară, Silviu Vasiliu, Dorin
Manole, Ionuţ Bogdan şi Ioan Teo -
dorescu, care au plecat de la „U”
Cluj la finalul sezonului trecut.

n Anca Ologu
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Au pierdut primele meciuri din 2010
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Judoka de la clubul Univer -
sitatea Cluj, împreună cu
judoka aparţinătoare lotului
naţional şi olimpic, au partic-
ipat weekend-ul acesta la
competiţiile CN Echipe
Seniori şi CN Echipe Ne
Waza Seniori, Divizia A,
finale ce s-au disputat la Iaşi . 
În cele două zile de competiţie, ele au format 3

echipe (U CSM Cluj Dinamo-Bucureşti)  ce ne-au
reprezentat şi ne-au adus mândrie, obţinând toate cele
3 categorii de medalii.

Prima echipă, este cea care ne-a adus aurul, iar cea
de-a doua echipă, bronzul, în prima zi de competiţie,
respectiv CN Echipe Seniori, iar pentru prima dată,
fetele au bătut echipa CSA Steaua Ploieşti, cu scorul
de 5 la 2 .

Tehnica, lupta la sol, este cea
care s-a desfăşurat în cea de-a
doua zi de concurs (CN Ne Waza
Seniori ) şi care a adus aurul
echipei A şi argintul echipei B. 

Echipa A a fost formată din:
Carmen Bogdan - 48 kg, Andreea
Cătuna -  52 kg, Monica

Ungureanu – 52 kg, Loredana Ohâi – 57 kg, Corina
Căprioriu – 63 kg, Adriana Cherar – 70 kg, Irina
Samuilă – 70 kg, Ana Ulat – 78 kg (Şcoala Regională
de Sport , Chişinău ), Denisa Morar - +78 kg ( Crişul
Oradea ), Ana Maria Marcu - +78 kg

Echipa B a fost formată din: Kovaci Diana - 48 kg,
Mirela Mimigean – 51 kg, Cristina Matei – 57 kg,
Ana Maria Lazăr – 63 kg, Angela Mara – 70 kg.

n Amalia Costin

Aur , argint 
şi bronz 
la judo



Numai „U” / nr. 24 / martie 2010 11

Aminteam în numărul trecut că sportivii ar trebui 
să parcurgă nişte paşi simpli pentru a depăşi teama de eşec.

Teama de eşec este inamicul cel mai de temut 
al performanţei sportive.

În timpul competiţiei, focalizarea ar trebui să fie pe
sarcină şi nu pe rezultat. Fii ancorat în prezent „aici şi
acum” şi evită să te gândeşti cum vei rezolva faza de joc, sau
care va fi rezultatul final. Dacă observi că ai gânduri nega-
tive sau un discurs interior negativ, opreşte gândurile şi fii
atent doar la respiraţie. Focalizarea pe ritmul respiraţiei te
va aduce înapoi în prezent. Încearcă un zâmbet! Nu este o
glumă.... Chiar ajută! Dacă lupţi cu gândurile negative şi nu
poţi ieşi din acest cerc vicios încearcă un zâmbet, chiar dacă
durează numai câteva secunde. O astfel de acţiune simplă îţi
poate schimba atitudinea într-o secundă. Este suficient pen-
tru a obţine detaşarea atât de importantă pentru a evolua
bine în competiţie. 

Dacă rămâi captiv gândurilor negative şi aştepţi să se
întâmple ceva foarte rău, este imposibil să joci bine. Dacă
începi meciul ca şi când nu ţi-ar păsa de rezultatul final te
vei relaxa şi te vei simţi bine luând evenimentul aşa cum este
- o altă zi din viaţa ta. La urma urmei nu este cel  mai
important lucru din viaţă.

După competiţie, încearcă să revezi cu ochii minţii
lucrurile bune pe care le-ai făcut. Focalizează-te pe acţiunile,
gândurile şi comportamentele care te-au ajutat să joci bine.
Conştientizează pentru puţin timp şi lucrurile care te-au
împiedecat să realizezi ce ţi-ai dorit. Acţionează ca şi cum ai
fi la volanul unei maşini şi vrei să eviţi un obstacol – priveşte
unde vrei să ajungi, nu unde nu ai vrea să fii. Dacă te focal-
izezi pe obstacol, vei ajunge să fii blocat de acesta. La fel,
dacă te concentrezi pe aspectele negative ale evenimentului,
acest lucru nu te va ajuta să faci progrese în viitor. Dacă eşti
într-o astfel de situaţie, cel mai bun lucru pe care îl poţi face
este să conştientizezi gândurile negative care te cuprind şi să
încerci să le modifici sau pur şi simplu să le laşi să plece din
mintea ta.

În general, sportul ar trebui să fie o strădanie pentru a
reuşi, şi nu o încercare de a evita eşecul. Antrenorii care au o
astfel de convingere oferă elevilor lor un dar nepreţuit de
care ei vor beneficia în multe situaţii dificile din viaţă.

Marius Crăciun, 
psiholog

CUM SĂ REDUCEM TEMERILE
ÎNAINTE DE COMPETIŢIE (II) REZULTATELE CAMPIONATULUI

NAŢIONAL CUPA DE CRISTAL
În perioada 27-28 februarie a avut loc la Bucureşti
Campionatul Naţional Cupa de Cristal 2010. La
acest campionat au participat 280 atleţi din 97 de
cluburi, 179 la masculin şi 101 la feminin. Au fost
înregistrate două Recorduri Naţionale: la Juniori 2,
Claudiu Cimpoieru- CSS Ilfov la proba 3000 m -
8:30.71 şi la Juniori 1 (Egalat), Lavinia Scurtu- CSM
Bacău –Prăjină 3,50 m.

Clubul Sportiv Universitatea Cluj a participat cu 7
sportivi: Kecskes Levente, Sergiu Luţaş,
Augustin Marian, Andreea Călugăru, Nagy Judit,
Mateffy Endre, Alexandru Tufă. 

Aceştia au obţinut următoarele rezultate:
La Prajină Masculin: Kecsks Levente a obţinut

locul 1 - 4,75 m, Sergiu Luţaş- locul 7- 4,20 m,
Augustin Marian- locul 9 – 4,10 m

60 m Garduri: Andreea Călugăru- locul 4 - 7,82
Nagy Judit- locul 6 - 7,89
Greutate Masculin: Mateffy Endre - locul 7 – 14,08 m
Înălţime Masculin: Alexandru Tufă- locul 5- 2,12 m
Lungime Feminin: Andreea Călugăru- locul 6 – 5,80 m
Nagy Judit- locul 7 – 5,73 m

n Larisa Balog

AUR PENTRU JUDOKA 
CORINA CĂPRIORIU
În perioada 27-28 februarie 2010 , Varşovia a găzduit
Cupa Mondială la judo feminin. La această com-
petiţie au participat 193 sportive din toate cele 5
Uniuni Continentale de Judo. România a participat la
această competiţie cu 5 sportive: Carmen Bogdan la
48 kg, Andreea Cătuna la 52 kg, Monica Ungureanu
la 52 kg, Corina Căprioriu la 57 kg şi Andreea Chitu,
tot la 57 kg.
România a obţinut medalia de aur prin judoka Corina
Căprioriu, legitimată la Clubul Sportiv Universitatea
Cluj, şi medalia de bronz prin Andreea Chitu ( CS
Steaua – Petrom Ploieşti).

n Larisa Balog

TURNEE DE PREGĂTIRE ÎN ANTALYA
Ilie Aurelian Giurgiu, tenismenul legitimat la Clubul
Sportiv Universitatea Cluj va participa în perioada 8 -
28 martie la trei turnee ATP în Antalya, Turcia. La
aceste turnee sunt înscrişi 128 de sportivi la cali-
ficări, din peste 25 de ţări, şi 32 pe tabloul principal
de joc.
Primul turneu autohton este programat în perioada
17 - 23 mai la Bucureşti.

n Ramona Culciar 
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