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Echipa de baschet masculin “U”
Mobitelco Cluj a făcut în week-
end-ul trecut deplasarea la Sibiu
pentru a disputa derby-ul Transil -
vaniei în compania rivalei CSU
Sibiu. Meciul a fost unul infernal,
jucătorii au încercat să dea totul
în teren, iar suporterii ambelor
echipe au fost la înălţime, dar
scorul final de pe tabela de marcaj
a fost unul nefavorabil pentru
universitari, de 73 la70.

Gazdele au început meciul în
ofensivă, şi parcă împinşi de la spate
de propriii fani, s-au impus în
primul sfert cu scorul de 23 la 11.
Sfertul al doilea a fost adjudecat tot
de către gazde cu scorul 19-16, cu
un procentaj mai bun atât la
aruncările de două puncte, cât şi la
cele de trei puncte, astfel sibienii au
intrat în avantaj la pauză cu scorul
de 42 la 27. Clujenii au ieşit mult
mai motivaţi de la vestiare după
pauză şi chiar dacă erau conduşi cu
15 puncte, au reuşit în decurs de 4
minute un 14-0 run, iar pe finalul
sfertului al treilea au preluat con-
ducerea, astfel că după cea de-a treia
parte a jocului tabela arăta 54-56 în
favoarea clujenilor.

FINAL DE INFARCT
Cele două echipe au mers cap la

cap pe parcursul sfertului al
patrulea, prestând un joc spectacu-
los care a ridicat suporterii ambelor
tabere din Sala Polivalentă
„Transilvania” din Sibiu în picioare.
Victoria a fost decisă în ultimele

secunde, când sibienii au reuşit un
coş de trei puncte venit în urma
unei recuperări ofensive.

Cei mai buni marcatori ai
echipei “U” Mobitelco au fost
Branko Cuic cu 23 de puncte,
Zoran Krstanovic cu 18 puncte şi
10 recuperări, Mihai Silvăşan autor
a 14 puncte şi Paul Chetreanu care a
reuşit 12 puncte.

„Prima repriză a fost slabă, şi a
cântărit enorm în final, iar în
ultimele două sferturi băieţii au
jucat extraordinar. Am făcut o a

doua parte a meciului, fenomenală,
însă acest lucru şi-a pus amprenta
asupra stării fizice. Pe final băieţii au
fost obosiţi, astfel că am pierdut o
recuperare defensivă, ceea ce ne-a
costat victoria”, a declarat la finalul
partidei antrenorul Marcel Ţenter.
Următorul meci al echipei “U”
Mobitelco va avea loc miercuri, 24
martie, de la ora 18.00, pe teren
propriu în compania echipei
Energia Rovinari, ocupanta locului
10 în clasament.

n Ovidiu Tebu
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Am văzut un film englezesc despre viaţa
unui suporter. Omul era nebun: ţinea cu
Tottenham, dar era rău de tot. Meciul
echipei favorite era ca mersul la biserică,
un moment respectat cu religiozitate.
Chiar şi când urmărea partida la televi-
zor se blinda de fulare, căciuli, sau tri-
couri ale favoriţilor. A ajuns să-şi rateze
propria logodnă din acest motiv,
sfârşind, totuşi, în a găsi înţelegere din
partea viitoarei consoarte.

Un alt exemplu, neştiut poate de foarte
mulţi, este cel al lui Radu Banciu, cel
care este (cel puţin ştiu că era) înnebunit
după Olympique Marseille. Am aflat de
la cineva că îşi construia viaţa după
meciurile acestei formaţii, despre care
celebrul comentator al Turului Franţei
ştie totul, dar absolut totul.
Şi în sfârşit, ca să termin cu exemplele,
Atletico Bilbao este un club special. Aici
nu au jucat niciodată decât basci,
cuvântul stranier fiind unul cu totul
necunoscut pentru cei de acolo. În pofida
acestor închistări (la prima vedere),

clubul are suporteri peste tot în lume.
Ceea ce este interesant este faptul că
aceşti fani, care sunt şi membri cotizanţi
(unii cu sume absolut modice), primesc
la final de an bilanţul economic al
grupării basce. Frumos, în plic, la final
de stagiune poţi afla câţi bani s-au dat
pe atacanţi sau fundaşi, dar şi câte fon-
duri s-au acumulat din vânzarea de
bilete.
Cu riscul de a mă fi lungit cu aceste
exemple, am vrut să relev că statutul
unui suporter ar trebui reevaluat de
către conducerile cluburilor. Când vezi

NEBUNII DIN TRIBUNĂ

Spectacol în derby-ul Ardealului
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Echipa de baschet feminin a
Universităţii Cluj a reuşit două
victorii consecutive, în faţa
adversarelor din grupa A2 a cam-
pionatului naţional.  

Studentele au învins marţi for-
maţia CSS Bega Danzio Timişoara
cu 62-46, pe sferturi 23-11, 15-7,
14-16 şi 10-12, după ce sâmbătă
(20 martie) s-au impus şi în
deplasarea cu Galactica Braşov cu
scorul de 65 la 58. 

Clujencele au condus ostilităţile
pe întreaga durată a partidei,
neavând nici un moment emoţii în
privinţa victoriei. Cele mai bune
jucătoare ale Universităţii au fost
Marta Fodor şi Florentina
Ardeleanu, acestea fiind şi cele mai
bune marcatoare din tabăra clu-
jeană, cu 12, respectiv 11 puncte.
Celelate puncte ale alb-negrelor au
fost marcate de Ioana Flavia
Ferenczi (9 puncte), Raluca
Chioran (8), Tunde Kilin (5), Rada
Giurgiu, Irina Pop, Kata Meszaros
(câte patru puncte), Roxana Pătruţ
(3) şi Oana Mihaela Dunca (2). 

“Mă bucură evoluţia elevelor
mele, deşi pe final de meci ne-am
relaxat, atât în partida de la Braşov
cât şi acasă cu Timişoara. Pe final
am introdus şi mai multe junioare
în aceste partide, care au făcut faţă
totuşi cu brio. La Braşov a fost
puţin mai greu, a fost şi o partidă în
deplasare. Nici cu Timişoara nu a
fost uşor, bănăţencele au revenit în
sfertul trei, dar noi am reuşit să ges-

tionăm bine finalul de partidă”, a
declarat Florin Covaciu, antrenorul
Universităţii. 

De la CSS Bega s-a remarcat
Silvia Grădinaru, o fostă jucătaore a
Universităţii. Aceasta a fost de
departe cea mai în formă

bănăţeancă, fiind şi coşghetara
meciului, cu 15 puncte înscrise.

Universitatea va sta în etapa
următoare şi va juca din nou pe 10
aprilie, în deplasare cu Olimpia
Bucureşti. 

n Laurentiu Boariu

Victorii pentru baschetbaliste

că Gigi Becali interzice accesul acestora
pe stadion, că mai marele ligii, Dumitru
Dragomir, deranjat de invectivele care se
propagă la adresa sa, a promovat o lege
care îngrădeşte la maximum posibil-
ităţile de exprimare ale fanilor, îţi pui
întrebări. Mai există, la nivel ceva mai
mic, declaraţii ale antrenorilor, care
minimalizează rolul suporterilor, de
genul: „Dacă nu le place să stea acasă”.
Nu de multe ori vedem, de data aceasta
din partea jucătorilor, gesturi precum
arătarea dege telor mijlocii spre propria
galerie, sau refuzul de a se poza alături

de un fan.
Mai trebuie apăsat pe ceva: suporterii
nu sunt spectatori. Suporterul, ca să glu-
mim puţin, este cel care trebuie să
suporte. (Nu vă uitaţi în DEX, nu există
această definiţie). În cazul Universităţii
Cluj, acesta este chiar un cuvânt cunos-
cut. Suporterii ei au suportat bejenia de
la Sibiu, aşa că de atunci pot suporta
orice, d-apoi o înfrângere la baschet.
Fanii Universităţii ştiu să treacă şi peste
meciul pierdut cu FC Bihor, pentru că în
minte le vine, sunt sigur, finalul campi-
onatului trecut, când datorită bihore-

nilor echipa a rămas în eşalonul secund.
Din acest exerciţiu al umilinţei, se pot
naşte şi marile performanţe. Pentru că,
dacă este să fim optimişti, Universitatea
Cluj poate trăi, la sfârşitul acestui
sezon, cel puţin trei momente deosebite:
un titlu de campioni la baschet, o califi-
care în preliminariile Champions
League la handbal feminin şi pro-
movarea echipei de fotbal în prima ligă.
Atunci, aşteptarea ar merita. Dacă n-o
fi chiar aşa, rolul suporterului rămâne
acelaşi: să cânte pentru culori. 

Ovidiu Blag
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Partida care a avut loc sâmbătă,
20 martie între HC Odorhei şi
„U” Transilvania s-a terminat cu
scorul de 28 la 24 în favoarea
echipei gazdă. Având în vedere
începutul meciului şi diferenţa
de la pauză de 9 goluri pentru
jucătorii din Odorhei (16-7), se
poate spune că scorul este unul
aproape neverosimil. 

Domnul antrenor, Constantin
Ştefan a declarat că: „Partida a avut
2 reprize distincte. Prima repriză a
fost slabă văzându-se şi din diferenţa
la pauză de 9 goluri. La întoarcerea
de la vestiare am avut mai multă
luciditate în atac şi mai multă agre-
sivitate în apărare. Fazele bune de
joc  au culminat în minutul 52 când
ne-am apropiat la o diferenţă de 2
goluri, dar eliminarea din minutul
54 a scăzut considerabil şansele
măcar unui rezultat de eglitate.”

Un alt dezavantaj al echipei clu-
jene în această deplasare a fost pre-
siunea pe care a pus-o publicul pe
moralul jucatorilor oaspeţi, acest
factor ducând la „Cea mai slabă
repriză de când am venit la această
echipa”, a mai completat tehnicia -
nul. 

Pe lângă faptul că „U”
Transilvania a pierdut fiecare par-
tidă ofcială disputată în compania
echipei din Ţinutul Seciuesc din
ultimele două sezoane, acesta este al
treilea meci în deplasare pierdut în
2010 dintr-un total de 3.
Constantin Ştefan a declarat că
doreşte ca acest lucru să se schimbe
şi „Să-i învăţ pe jucători să joace
fiecare meci la victorie, chiar şi pe
cele din deplasare”. 

În ciuda rezultatului negativ din
etapa cu numărul 21, „U”
Transilvania se menţine pe locul 8,
cu un număr de 15 puncte, sperând
încă la o calificare în Cupa Ligii ce
se va desfăşura în luna mai a anului
acesta. 

n Irina Râciu

Se menţin pe locul 8

1 HCM Constanta 19 18 0 1 36
2 UCM Resita 19 15 2 2 32
3 Steaua MFA Bucuresti 20 13 1 6 27
4 Stiinta Bacau 19 12 3 4 27
5 Pandurii Tg. Jiu 19 12 1 6 25
6 Bucovina Suceava 19 11 0 8 22
7 HC Odorhei 20 9 0 11 18
8 „U” Transilvania 19 7 1 11 15
9 CSM Satu Mare 20 6 1 13 13
10 Poli Municipal Timisoara 19 6 1 12 13
11 Minaur Baia Mare 19 5 1 13 11
12 Dinamo Bucuresti 20 4 2 14 10
13 SCM Rom Cri Brasov 20 1 1 18 3

Echipa CSM Medgidia retrasa din campionat
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„U” Jolidon Cluj a terminat la
egalitate, scor 29-29, partida dis-
putată în deplasare cu Cetate
Deva, după un joc nu tocmai la
nivelul cu care studentele ne-au
obişnuit. Partida a contat pentru
etapa cu numărul XX a Ligii
Naţionale de Handbal feminin.

Înaintea partidei dintre „U”
Jolidon şi formaţia Cetate
Devatrans, Gheorghe Covaciu,
antrenorul studentelor, a declarat că
va fi un meci dificil. „Dacă vom
câştiga şi meciul de la Deva, atunci
ne putem gândi la locul 2. Dacă nu,
lupta continuă şi ne vom bate pen-
tru locul 2 cu Baia Mare, Zalăul şi
HCM Roman”, a afirmat acesta.
Alb-negrele au întâmpinat difi-
cultăţi în prima repriză şi nu au
reuşit să se impună, fiind sub stan-
dardele impuse în jocurile etapelor
precedente. Jucătoarele echipei de
sub Cetate au intrat la pauză cu un
avans de cinci goluri, 17 la 12, care
părea greu de egalat pentru „U”
Jolidon, în urma jocului prestat. 

AU EGALAT PE FINAL
A doua repriză a fost una în care

clujencele şi-au revenit, reuşind un
joc la adevărata lor valoare şi au
recuperat pe tabelă handicapul din
prima repriză. Jocul organizat al stu-
dentelor din a doua repriză nu a fost
însă suficient pentru a le aduce o
nouă victorie. „A fost un meci
echilibrat în care am întâlnit o
echipă redutabilă. Am reuşit să
scoatem un egal pe final de joc şi
suntem mulţumiţi de acest punct
obţinut”, a declarat directorul
sportiv al echipei „U” Jolidon,
Cosmin Sălăjan.

Cea mai bună marcatoare pentru
„U” Jolidon a fost Elena Dincă (8) ,
care a fost într-o formă maximă şi a

prestat un joc bun. Au mai marcat
Crap (6), Chintoan (3), Vintilă (3),
Paraschiv (3), Joldeş (3), Tudorache
(2) şi Oltean (1).

În urma remizei cu Deva, „U”
Jolidon rămâne pe locul 2 al clasa-
mentului cu un total de 30 de
puncte şi cu şanse de a se califica în
preliminariile Champions Ligue.
De asemenea, se află la 10 puncte
distanţă de prima clasată Oltchim
Râmnicu Vâlcea şi înaintea formaţi-

ilor HCM Roman şi HC Zalău cu 3
puncte.  

Campionatul Ligii Naţionale de
handbal feminin se amână pentru
cele două meciuri ale echipei
naţionale cu Ucraina din prelimi-
nariile CE, următorul meci al
echipei „U” Jolidon fiind abia pe 13
aprilie când va întâlni în deplasare
campioana Oltchim Râmnicu
Vâlcea.

n Botîrca Cristina

„U” Jolidon a scos 
un punct la Deva

CONVOCATE LA NAŢIONALĂ

Studentele Viorica Şuba şi Daniela Brânzan au fost convocate la
lotul echipei naţionale de handbal B, pentru pregătire şi verifi-
care cu lotul B al Danemarcei. Sportivele se vor prezenta în data
de 28.03.2010 la Buzău. Meciurile sunt programate între 31
martie şi 3 aprilie. În acelaşi interval de timp, tot la Buzău,
echipa Naţională de senioare este convocată pentru pregătirea
meciurilor cu Ucraina, unde au fost convocate jucătoarele Elena
Dincă şi Florina Bîrsan-Chintoan. Meciurile sunt programate
pe 31 martie la Zaporoje şi pe 3 aprilie la Buzău.
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Romeo Lotei este veteranul
echipei de volei masculin a
Universităţii Cluj el evoluând la
clubul universitar încă de la
începutul carierei. Acesta joacă
atât pe postul de centru, cât şi pe
cel de secund.

Cum ai ajuns să practici volei?
Fratele meu făcea volei şi eu mai

mergeam pe la sală să-l văd, el fiind
mai mare decât mine cu 5 ani. Eram
înăltuţ pentru vârsta mea, iar
antrenorul m-a ţinut minte şi după
un timp m-a întrebat dacă vreau să
fac şi eu volei şi aşa am ajuns să

practic acest sport.

Care a fost primul tău antrenor şi
care este lucrul pentru care îi eşti
recunoscător?

Primul meu antrenor se numea
Vasile Pop şi îi sunt recunoscător
pentru că nu m-a lăsat să abandonez
niciodată şi a reuşit să-mi insufle
puţin din acest „microb” numit
volei.

De cât timp practici acest sport?
Am început să practic în clasa a

8-a, iar de atunci au trecut 16 ani.

Când a avut loc debutul tău la
echipa de seniori? Şi cum a fost pen-
tru tine acea partidă?

La momentul respectiv echipa se
afla în divizia B, abia peste un an
reuşind promovarea în divizia A.
Debutul a avut loc treptat, la
început intrând puţin câte puţin în
teren. Prin evoluţiile mele bune am
reuşit apoi să devin titular. 

Ce sacrificii presupune practi-
carea acestui sport?

Pentru un tânăr sacrificiile sunt
cele legate de timpul liber din afara
şcolii, de fapt timpul liber este

Romeo Lotei: „Jucătorii vin 
şi pleacă, eu încerc să rămân
acelaşi număr 4 cu care i-am

obişnuit pe suporteri”
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petrecut la sala de sport, la antrena-
mente. Acest sacrificiu este recom-
pensat de plăcerea pe care ţi-o dă
practicarea acestui sport şi partici-
parea la competiţii. Odată cu vârsta,
ca şi sacrificiu mai poate apărea
uzura fizică, prezentă la practicarea
oricărui sport de performanţă.

Care ţi se par că sunt cele mai
importante realizări pe care l-ai
obţinut în cariera ta?

Cele ma importante realizări ale
mele sunt medalia de bronz obţin-
ută la juniori şi participarea de anul
trecut într-o cupă balcanică.

Ce sfaturi le dai celor ce vor să
înceapă practicarea acestui sport?

Sfatul meu e să aibă multă răb-
dare. Voleiul faţă de alte sporturi
presupune un timp mai lung de
învăţare a procedeelor tehnico-tac-
tice.

Care este atmosfera în echipă?
Mă înţeleg bine cu colegii atât în

teren, cât şi în afara lui. Atmosfera,
în general, este bună, cu toate că
mai există mici divergenţe ca în
orice echipă.

Cum este relaţia ta cu antrenorul
Dănuţ Ciontoş?

Relaţia aceasta se bazează pe un
respect reciproc.

Care sunt obiectivele tale în
turneele care urmează să le disputaţi
începând cu acest week-end?

Obiectivul nostru este, şi a fost
întotdeauna, de a câştiga cât mai
multe meciuri şi de a urca cât mai
mult în clasament.

Eşti veteranul echipei, cum este
să joci la această echipă încă de la
începutul carierei tale?

Jucătorii vin şi pleacă, echipa este
într-o continuă schimbare. În
fiecare an apar alte provocări, eu
încerc să rămân acelaşi număr 4 cu
care i-am obişnuit pe suporteri.

Cum a fost acest sezon pentru
Universitatea?

Întotdeauna este loc de mai bine.

Sezonul încă nu s-a terminat, sper să
mai urcăm nişte locuri în clasament
până la sfârşit.

Care crezi că sunt punctele tale
forte în teren şi la ce mai ai de
muncit?

Nefiind un jucător foarte înalt
încerc întotdeauna prin intuiţie şi
viteză. De muncit însă trebuie să
munceşti tot timpul deoarece nicio-
dată nu ajungi la perfecţiune, tot
timpul mai ai ceva de învăţat.

Ai vreun model în viaţă sau în
sport după care să te fi ghidat?

Nu am un idol nici în viaţă şi
nici în volei, tot timpul încerc să iau
de la fieacare ce e mai bun şi ce îmi
place mai mult.

După ce vei renunţa la volei spre
ce domeniu te vei îndrepta?

Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul,
oricum mă voi ocupa în continuare
de clubul “Pro Volei Junior” al cărui
preşedinte am devenit de curând şi
unde, în prezent, antrenez grupe de
copii.

Care sunt planurile tale pentru
viitor?

Să joc în continuare pentru
„Universitatea” la un nivel cât mai
înalt.

Ai un mesaj pentru suporteri?
Să susţină echipa atât la bine cât

şi la rău. Haide “U”!
n Iulia Drăgan

Romeo Lotei s-a născut la 26.04.1979, are 1.95 m şi 82 de kg. Este
absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi al Facultăţii de
Fizică Tehnologică şi a absolvit masteratul în inginerie electrică.
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Echipa de volei masculin a
Universităţii Cluj s-a impus,
sâmbată 20 martie, în deplasare
la Dacia Buzău cu scorul de 3 la
0. În urma acestui meci, univer-
sitarii au terminat campionatul
pe locul 8, poziţie care permite
accederea în grupa valorică 5-8,
urmând a se juca 4 turnee în
fiecare oraş care ocupă aceste
locuri.

Ultima etapă a Campionatului
Diviziei A1, cu numărul XXII, le-a
adus faţă în faţă pe Universitatea
Cluj şi Dacia Buzău, într-o partidă
care urma să decidă soarta clujenilor
în Divizia A. Aceştia au reuşit să îşi
menţină locul 8 şi să atingă obiec-
tivul propus la începerea campi-
onatului. Scorul pe seturi a fost 26-
28, 21-25, 19-25.

Victoria a fost una categorică
pentru studenţi care au dominat
meciul de la un capăt la celălalt. A
existat un singur moment de tensi-
une la începutul primului set, când
fileul a cedat şi astfel băieţii lui
Ciontoş au intrat ceva mai derutaţi
în teren, însă până la sfârşit au arătat
că sunt peste valoarea buzoienilor,
care înainte de acest meci ocupau
penultimul loc în clasament. „Am
intrat mai greu în joc şi din cauza
incidentului legat de ruperea fileului
la începutul primului set, dar per
total sunt mulţumit de evoluţia
băieţilor şi mă bucur că am reuşit să
câştigăm şi să ne menţinem pe locul
8”, a declarat antrenorului clujean,
Dănuţ Ciontoş.

URMEAZĂ PLAY-OFF-UL
Odată terminată prima parte a

campionatului, Universitatea ocupă
locul 8 cu un număr total de 32 de
puncte. Acest loc permite echipei
clujene să acceadă în grupa valorică
5-8, urmând 4 turnee găzduite de
fiecare din cele patru participante,
primul având loc chiar la Cluj.
„Sperăm să facem jocuri din ce în ce
mai bune şi să obţinem victorii, iar

până la sfârşitul acestor turnee să
reuşim să mai urcăm în clasament”,
a mai afirmat tehnicianul Dănuţ
Ciontoş.

Celelalte echipe calificate în
aceeaşi grupă valorică cu
Universitatea sunt: VCM LPS
Piatra-Neamţ, Torpi Târgu-Mureş şi

Ştiinţa Explorări Baia-Mare. În
campionat studenţii nu au reuşit
decât o singură victorie în faţa celor
de Piatra-Neamţ, celelalte meciuri
fiind pierdute în urma unor lupte
strânse, pe muchie de cuţit.

n Iulia Drăgan

Lupta pentru locurile 5-8 continuă

PROGRAMUL CELOR 4 TURNEE: 

Turneul I: 26.03-28.03.2010 - Cluj Napoca

Turneul II: 09.04-11.04.2010 - Piatra Neamţ

Turneul III: 16.04-18.04.2010 - Târgu Mureş

Turneul IV: 23.04-25.04.2010 - Baia Mare
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Voleibalistele Universităţii Cluj
au disputat sâmbătă ultimul
meci din returul acestui campi-
onat în compania formaţiei IOR
Bucureşti. Partida s-a terminat
cu scorul de 3:2 pentru bucureş-
tence, scorul pe seturi fiind de
25:19, 25:19, 18:25, 20:25,
15:12 şi a contat pentru etapa a
XXII-a a Campionatului
Naţional de Volei.

Meciul a fost unul de foc, având
în vedere scorul strâns din seturi,
însă, din păcate rezultatul final nu a
fost unul favorabil. Cea mai mare
problemă cu care s-a confruntat
echipa clujeană a fost legată de arbi-
trii, care, în anumite momente a
dezavantajat echipa universitară. Şi
faptul că au disputat vineri un meci
greu cu Dinamo, în care au încercat

să dea cât mai mult, şi-a pus
amprenta pe jocul universitarelor.
„Partida de sâmbătă a fost una grea,
cu răsturnări de scor şi probleme
din partea arbitrilor, care refuzau să
ne pună punctele. Jocul fetelor a
fost bun, însă nu am reuşit să facem
tot ce ne-am propus şi să câştigăm.
Meciul a început mai târziu decât
trebuia, iar fetele au avut nevoie să
se acomodeze cu terenul, astfel că
primele două seturi le-au luat
bucureştencele. Spre final şi-au
revenit şi am câştigat două seturi,
însă ultimul set a făcut diferenţa,
balanţa înclinându-se în favoarea
adversarelor” a declarat antrenoarea
clujencelor, Liliana Bogendorfer.

MULŢUMITĂ DE RETUR
Cu toate că la sfârşitul acestui

retur se clasează doar pe locul 9, cu

un total de 27 puncte, Liliana
Bogendorfer se declară satisfăcută,
în mare parte, de prestaţia fetelor şi
de jocurile din acest campionat.
„Despre acest retur aş putea spune
că nu a fost deloc uşor, având meci-
uri dificile cu echipe mari, precum
Constanţa sau Dinamo, dar eu con-
sider că am făcut faţă cu brio acestor
provocări. Am reuşit să facem tot
ceea ce ne-am propus, mai puţin
acest ultim meci pe care ne-am fi
dorit să îl câştigăm, însă eu sunt
mulţumită de cum a decurs.”

Primul turneu din play-off se va
desfaşura acasă la ultima clasată,
CSM 2007 Focşani, din
26.03.2010 până în 28.03.2010. Pe
lângă ultima clasată vor mai partici-
pa şi „U” Cluj, CSM Sibiu şi IOR
Bucureşti.

n Ancuţa Moldovan

Înfrângere neaşteptată cu IOR



Clubul sportiv Universitatea, în
colaborare cu Asociaţia Judeţeană de
Judo Cluj, a adunat duminică, 21
martie, la Sala Sporturilor „Horia
Demian” din Cluj - Napoca, peste
500 de judoka din toată ţara pentru
a 7-a ediţie a Cupei Transilvania.
Competiţia a fost destinată pentru
baieţi şi fete la categoriile de vârstă
U13, U15 şi U17 şi a strâns un
număr de 546 sportivi, 185 fete şi
361 baieţi, de la 34 de Cluburi
Sportive. Turneul s-a desfăşurat
individual, iar la sfârşitul concursu-
lui, în funcţie de numărul de
medalii obţinute, s-a desemnat şi
echipa câştigătoare. Deşi sportivii
echipelor din Oradea, Baia - Mare,
Ploieşti şi Miercurea Ciuc au domi-
nat competiţia, nici sportivii
cluburilor clujene nu s-au lăsat mai
prejos. Astfel că CSM Cluj a cunos-
cut victoria locului I prin 3 sportivi,

Filipisan Anca categ. 52 kg– U13,
Bucur Maria categ. 63 kg – U15,
Roman Dan categ. 50 kg – U15, 2
sportivi au terminat pe locul II,
Mate Paula categ.29 kg – U13,
Popa Daniel categ.50 kg – U17 şi
Oltean Beniamin categ.66 kg– U17

şi-a adujecat locul III, toţi antrenaţi
de Petre Matei. 

CSS Viitorul a triumfat doar cu
locurile II şi III, la fel ca şi CSS
Pionerul Cluj, iar 6 sportivi de la
LPS Cluj au ocupat locul III.

n Amalia Costin
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Peste 500 de judoka la Cupa Transilvania
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Echipa de rugby a Universităţii
Cluj a câştigat 4 meciuri din 7 şi a
terminat pe locul 6 runda a doua a
Campionatului Naţional de rugby
în 7. Următoarele etape se vor des-
făşura la Baia Mare în 26 – 27 iunie
şi la Bucureşti în perioada 20 – 21
noiembrie 2010. 

„U” Cluj a terminat prima etapă
de rugby în 7 de la Cluj pe locul 4,
primele 3 clasate fiind : CSA Steaua
Bucureşti, CS Dinamo Bucureşti şi
Ştiinţa CSM Baia Mare. „A fost
foarte solicitant. Am jucat 7 meciuri
în 2 zile. A fost un turneu reuşit
pentru noi în pofida faptului că ne
confruntăm cu probleme financiare.
Şi aici mă refer la faptul că bugetul

alocat ne va fi de folos doar până în
vară, atunci când fondurile se vor
epuiza. Asta înseamnă că trebuie să

ne consumăm bugetul cu mare
băgare de seamă”. a declarat căpi-
tanul echipei, Nino Barbu.

Pe 27 martie „studenţii” de la
„U” au primul meci din Divizia
Naţională în deplasare cu CS CSM
Bucureşti.

„Urmează un meci foarte impor-
tant pentru noi cu CSM Bucureşti,
care reprezintă o contracandidată la
calificarea în Play-off. Mergem cu
gândul la victorie şi nu luăm în cal-
cul decât faptul că la sfârşitul meci-
ului vom ieşi învingători de pe
teren.” a mai spus căpitanul
Universităţii.

n Anca Ologu

Meciuri solicitante pentru rugbyşti la Constanţa Sevens
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„Din cauza fricii de eşec, mulţi oameni nici nu mai
încearcă să facă ceva şi acest lucru îi lipseşte  de
oportunitatea de a avea succes” John Wooden.

Performanţa sportivă este foarte vizibilă  fiind  în mod constant
evaluată de către sportiv şi de persoanele semnificative din viaţa
lui. Mulţi sportivi sunt îngroziţi de posibilitatea eşecului şi le este
teamă  de dezaprobarea celorlalţi. Unii dintre ei simt că perfor-
manţa lor sportivă se confundă cu valoarea lor personală şi din
această cauză au o mare nevoie de a evita eşecul. Ei sunt convinşi
că eşecul le va diminua imaginea în ochii celorlalţi. Gândirea
sportivului confruntat cu stresul de competiţie este dominată de
gânduri negative şi îngrijorări cu privire posibilitatea înfrângerii.
Necontrolate, aceste îngrijorări cu privire la rezultatul competiţiei
vor submina încrederea, entuziasmul şi dorinţa de implicare,
stăruinţă, şi mai important, credinţa sportivului în el însuşi. Aceste
gânduri pot transforma o competiţie sportivă într-o presiune
ameninţătoare şi neplăcută, în loc să fie o provocare. Gândurile
negative declanşează o activare fizică exagerată care influenţează
performanţa şi abilitatea sportivului de a se concentra pe sarcina
prezentă.
Ideile care accentuează frica de eşec nu apar din neant. Aproape
totdeauna aceste idei au fost comunicate tinerilor de părinţii lor
sau de alte persoane semnificative, inclusiv de antrenori. Nu este
surprinzător, pentru că, credinţele de bază care întreţin aceste idei
sunt larg acceptate în cultura noastră, care subliniază că real-
izările sunt o măsură a valorii personale. În societatea modernă,
un număr mare de copii cad victime cerinţelor părinţilor de a
evolua exact cum ei se aşteaptă, în caz contrar fiind blamaţi atunci
când nu reuşesc. Prea des realizările tinerilor sunt văzute ca un
indicator al valorii părinţilor, iar eşecurile aduc represalii bazate
pe reproşuri şi acuze de inadecvare. Prea des iubirea devine un
bonus pentru ceea ce copilul poate să facă şi nu este arătată pentru
ceea ce este tânărul.
Cel mai rapid şi uşor mod de a crea frica de eşec la un copil este de
a-l pedepsi pentru performanţele nereuşite prin critică sau prin a-i
refuza iubirea. În astfel de circumstanţe, copilul învaţă să-i fie
teamă de eşec pentru că nereuşita se asociază cu pedeapsa sau cu
respingerea. El va învăţa să evite situaţiile în care ar putea să nu
reuşească. Lecţia cea mai nefericită pe care ar putea-o învăţa este
că valoarea şi iubirea depind  de cât de bine ar  performa. În loc de
a încerca să realizeze o sarcină cât de bine poate la momentul dat,
copilul se va lupta să evolueze bine pentru a evita eşecul. Va încer-
ca să se măsoare pe el prin performanţele obţinute: dacă acestea nu
sunt adecvate se va considera pe el însuşi inadecvat. Un copil poate
deveni atât de speriat de posibilitatea eşecului încât poate aban-
dona orice încercare de a reuşi.
Frica de eşec este uşor de creat, dar greu de înlăturat pentru că este
întărită prin credinţe unanim acceptate de societate. 

(va urma)
n Marius Crăciun, psiholog

FRICA DE EŞEC: 
CEL MAI MARE INAMIC AL SPORTIVULUI REZULTATE BUNE 

LA MEMORIALUL DE ATLETISM
Cinci atleţi de la Clubul Sportiv Universitatea Cluj au
participat în data de 4 martie la ediţia a V-a a
Memorialului Atletismului Universitar de Sală –
Bácsalmási de la Budapesta.
Rezultate:
Mateffy Endre – Greutate– Locul I (15,08 m)
Andreea Călugăru – Lungime – Locul I (5,78 m)
- 50 m plat – Locul II (6.86)

Nagy Judit – 50 m plat – Locul III (6.94)
Kecskes Levente – Lungime – Locul IV (6,10 m)
Alexandru Tufă – Greutate – Locul V (11,28 m)
- Lungime – Locul VII (5,01 m)
“Suntem mulţumiţi de rezultatele obţinute şi partic-

iparea sportivilor la acest memorial a fost foarte
bună pentru pregătirea competiţiilor ce vor urma.” a
declarat antrenorul Raduly Karol.
Următoarele competiţii programate sunt Memorialul
Atletismului Clujean în perioada 9-10 mai şi
Campionatele Naţionale Universitare în 14-15 mai.

Ramona Culciar

2 MEDALII DE AUR LA JUDO
Şase judoka de la U-CSM Cluj au participat în
perioada 12-14 martie la Campionatele Naţionale
Under 23 -individual masculin şi feminin, la Oradea.
Sportivii Clubului Sportiv Universitatea Cluj au obţin-
ut 2 medalii de aur, una de argint şi 3 de bronz:
Locul I - Monica Ungureanu - 52 kg, Angela Mara -
63 kg
Locul II - Loredana Ohâi - 57 kg
Locul III - Roxana Ioancă - 52 kg, Ramona Ene - +78
kg, Dragoş Câmpean - 66 kg

Ramona Culciar

DEBUT EXCELENT 
DE CAMPIONAT LA SCRABBLE
Campionatul Naţional Individual de Scrabble a pro-
gramat prima etapă la Timişoara în perioada 13-14
martie 2010. Turneul a fost câştigat de către
Corneliu Faur de la CS Universitatea Cluj-Napoca,
aflat într-o formă excelentă. El a fost urmat de
Valentin Crăciunică de la Locomotiva Bucureşti şi
de Vasile Mihalache, tot de la „U” Cluj.
Între cei 38 de participanţi de la 7 cluburi din ţară
au fost prezenţi alţi 8 sportivi de la „U”. Următoarea
competiţie va fi Cupa României, care va avea loc în
luna aprilie.

Septimiu Crivei

ŞTIRI
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