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„U” Mobitelco a încheiat
sezonul regulat pe prima poziţie
a clasamentului, cu un total de
55 de puncte şi porneşte în play-
off cu prima şansă la câştigarea
campionatului.

În ultima etapă a sezonului regu-
lat clujenii au întâlnit pe teren pro-
priu echipa SCM U Craiova pe care
au învins-o la finalul celor patru
sferturi, cu scorul de 84 la 65. Chiar
dacă au câștigat meciul pe teren,
pentru că oaspeţii au jucat în
ultimele minute cu cinci jucători
străini, fapt intezis conform regula-
mentului, FRB a decis că scorul par-
tidei să fie 20-0 pentru “U”
Mobitelco, iar craiovenii să nu
primească punctul cuvenit pentru
înfrângere.

Parcursul din sezonul regulat a
fost unul de excepţie pentru elevii
lui Marcel Tenter, care au reuşit să
adune la final 55 de puncte, 25 de
victorii din 30 de partide, printre
care şi două victorii în faţa rivalilor
de la CSU Ploieşti. Totul a culminat
cu prima poziţie în clasament înain-
tea play-off-ului, fapt reuşit în pre-
mieră de baschetbaliştii clujeni,
după 14 ani.

PRIMA PROVOCARE, 
BC MUREŞ TÂRGU-MUREŞ

Din poziţia de lideri ai clasamen-
tului, baschetbaliştii echpei “U”

Mobitelco vor întâlni în sferturile de
finală ale play-off-ului, echipa
clasată pe locul 8, BC Mureş Târgu-
Mureş. „Va fi un play-off foarte dis-
putat, la fel cum a fost şi campiona -
tul. Fiecare echipă are şansa ei şi noi
sperăm să confirmăm jocul bun pe
care l-am prestat în acest sezon. Ne
aşteaptă un prim tur dificil împotri-
va unei echipe ambiţioase, cum e
Târgu-Mureş-ul. Ideal pentru noi,
ar fi să trecem mai departe din trei
jocuri, dar sunt sigur că cei de la
Târgu-Mureş vor opune o rezistenţă
foarte mare şi trebuie să fim extrem
de precauţi şi determinaţi”, a
declarat antrenorul echipei, Marcel
Tenter.

Sferturile de finală şi semi-
finalele se vor juca în sistemul cel
mai bun din cinci partide, urmând
ca în finală, campioana să fie decisă
după şapte meciuri.

Primele două meciuri dintre “U”
Mobitelco şi BC Mureş Târgu-
Mureş se vor disputa la Cluj-
Napoca, în data de 15 şi 16 aprilie,
cu începere de la ora 17.30, urmând
ca apoi, cele două echipe să se
“mute” la Târgu-Mureş, pentru încă
două meciuri, în data de 20 şi 21
aprilie. Dacă situaţia va fi egală
după cele patru partide, va mai
urma un meci de departajare, la
Cluj-Napoca, în data de 24 aprilie.

n Ovidiu Tebu
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„Aproape trei sferturi (73,88%) din
cei circa 500 de suporteri care au
participat la sondajul ucluj.ro con-
sideră că „U” Mobitelco va câştiga
titlul în campionatul de baschet
masculin. Circa 20% cred că
băieţii vor pierde finala, în timp ce
foarte puţini sunt de parere că
echipa va fi eliminată în sferturi
sau în semifinală.” Citatul de mai
sus este preluat de pe site-ul supor-
terilor www.ucluj.ro, şi mi se pare
semnificativ privind atitudinea
celui mai fierbinte şi avizat public
de baschet din România. Şi nu
numai de baschet, dar la jocul cu
mingea la coş fac referire acum.
Anul acesta Clubul Sportiv „U”
Cluj are ocazia de a puncta din
nou decisiv în istoricul de palmares
cu un loc întâi pe care băieţii lui
Marcel Ţenter îl merită cu prisos-
inţă. Rămânem la baschet pentru a
constata că, potrivit site-ului
www.u-mobitelco.ro, în Cluj-
Napoca sunt aproximativ 2 000 de
copii care fac baschet în mod orga-
nizat, în timp ce doar 1 000 de
copii şi-au gasit locul la fotbal.
Surprinzător sau nu tocmai,
numărul baschetbaliștilor este
dublu faţă de cel al fotbaliştilor în
Cluj-Napoca. La baschet sunt 11
cluburi în timp ce la fotbal numai
7. Cred că cele două informaţii
sunt legate dar nu în direcţia în
care pepinierele clujene dau acum
majoritatea jucătorilor de la „U”
Mobitelco, ci prin aceea că, jocul,
rezultatele echipei, tradiţia şi
prezenţa masivă a suporterilor la
meciurile de baschet crează o emu-
laţie. Copiii merg la sală, îi văd pe
Cuic, Silvăşan şi Krstanovic, îi
transformă în idoli şi vor să fie ca
ei. Ceea ce va duce cu siguranţă la
apariţia unor noi generaţii de talia
celor ale lui Horia Demian, Mircea
Barna sau Gheorghe Roman. Iar
titlul pe care „U” Mobitelco poate
să îl câştige este nu doar încu-
nunarea unor eforturi sportive şi
manageriale, ci şi un nou imbold
pentru ce mici în drumul lor spre a
deveni... mari. 

Florin Pruteanu

EDITORIAL ÎNCEPE PLAY-OFF-ul!!!
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Inevitabilul s-a produs la Vâlcea

Partida disputată în marţi, 13
aprilie, între „U” Jolidon și
Oltchim Râmnicu Vâlcea s-a
încheiat cu victorie pentru
Oltchim și cu o prestaţie bună a
clujencelor. Scorul a fost 42-25,
iar meciul a contat pentru etapa
a XXI-a a Ligii Naţionale de
handbal feminin. 

Chiar dacă partida s-a disputat
între primele două clasate din Liga
Naţională, valoarea net superioară
dintre jucătoarele lui Radu Voinea și
restul handbalistelor din ligă a făcut
ca echipa câştigătoare să fie cunos-
cută înainte de meci. „Dacă am face
o selecţionată din toate echipele din
campionatul nostru, tot nu am
putea învinge echipa din Ramnicu
Vâlcea”, a declarat Gheorghe

Covaciu inaintea întreruperii cam-
pionatului. În ciuda diferenţei de
valoare și de punctaj în clasamentul
Ligii Naţionale de handbal feminin,
elevele lui Gheorghe Covaciu s-au
menţinut la o distanţă constantă pe
tabela de marcaj faţă de adversare pe
aproape întreaga durată a meciului. 

În prima repriză clujencele au
marcat de 13 ori în poarta Oltchi -
mului, Florina Bârsan-Chintoan
încheind cele 30 de minute printr-
un gol ce reducea din handicap,
direferenţa devenind doar de 8
goluri. În cea de-a doua parte a
meciului Oltchim Râmnicu Vâlcea a
dat startul, înscriind primul gol al
reprizei secunde ce s-a dovedit a fi
mai dinamică, dar cu mai multe
nereușite de partea ambelor tabere.
Lipsa de inspiraţie în atacul Clujului

și maratonul portarului formaţiei
adverse, Paula Ungureanu, a dus
spre sfârșitul reprizei la o distanţare
considerabilă a jucătoarelor lui
Radu Voinea. „Am jucat foarte
prost, însă rezultatul este unul nor-
mal în faţa unei echipe superioare
echipei noastre din toate punctele
de vedere”, a declarat directorul
executiv al echipei clujene, Cosmin
Salajan. Această înfrângere nu
afectează poziţia „alb-negrelor” în
clasamentul Ligii Naţionale,
păstrându-și acelasi loc doi, urmate
la numai un punct diferenţă de
Știinţa Baia Mare.

În etapa următoare, „U” Jolidon
va întâlni pe HC Zalau într-un meci
care se va disputa vineri, 16 aprilie,
în Sala Sporturilor „Horia Demian”.

n Cristina Botîrcă
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Florentina Ardeleanu este una
dintre cele mai bune jucătoare de
la echipa de baschet feminin a
Universităţii. Ea îmbracă tricoul
alb-negru de aproape opt ani,
venind la Cluj tocmai de pe
malul Dunării, de la LPS Docuri
Galaţi, în 2002. Florentina a
evoluat pentru o jumătate de
sezon în afara ţării, dar dorul de
casă a făcut-o să se întoarcă pe
malurile Someşului, unde a fost
primită cu braţele deschise.   

- Cum ai ajuns la Universitatea
Cluj?
- Am ales Clujul pentru că am

venit aici să vorbesc cu cei din con-
ducerea clubului. Am stat două zile,
iar cei de la club m-au tot plimbat şi
am îndrăgit foarte mult oraşul.
Clujul ca oraş m-a cucerit instant,
iar clubul avea obiective măreţe.

- Ce obiective pe termen scurt ai
la echipa de club?
- Având în vedere că nu au mai

rămas decât trei meciuri de disputat
din compionat, obiectivul meu ar fi
cel al echipei: să terminăm grupa A2
pe primul loc.

- Ce obiective pe termen lung ai
în cariera de baschetbalistă?
- Să fiu sănătoasă, acesta este cel

mai important lucru, fără de care
orice performanţă este imposibilă.
Vreau să îmi fac treaba cât mai bine
la echipă și să avem sezoane cât mai
bune.

- Ai un jucător/jucătoare model?
- Îmi plac mai mulţi baschetbal-

işti, din NBA şi din Europa, dar nu
pot spune că prefer în mod special
pe cineva.

- Cum ţi se pare campionatul
României în comparaţie cu alte
competiţii similare?
- În ultimii ani, din păcate, cam-

pionatul României la baschet femi-
nin cel puţin, a scăzut foarte mult
din punct de vedere valoric. Unul
din motive şi cel mai important este
lipsa unui sponsor principal.

- Dacă ai avea ocazia unde ţi-ar
plăcea să evoluezi în străinătate?
- Daca îmi puneaţi această intre-

bare în urmă cu doi ani, aş fi
răspuns că oriunde, dar acum nu
mai sunt sigură de acest lucru. Am
avut ocazia şi am jucat în Germania
o jumătate de sezon, la echipa de
primă ligă Halle Lions, iar după
această experienţă pot să zic că aş
juca oriunde, numai acolo nu. Mi-a
fost foarte greu singură, nu mi-a
plăcut deloc orşul şi nici oamenii nu

Clujul a cucerit-o 
pe Florentina Ardeleanu!
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au fost prea primitori. Condiţiile de
pregătire au fost extraordinare, nu se
compară cu ce este la noi în ţară, dar
dacă simţi că nu este locul tău unde-
va, nu ai cum să stai.

- Cum caracterizezi evoluţia ta
în acest sezon faţă de stagiunile
precedente?
- Statistic vorbind, e mai bun

decât anul trecut cel puţin. Sper să o
ţin tot aşa, să joc cât mai bine, iar
echipa să aibă rezultate bune.

- Ce crezi că lipseşte
Universităţii pentru a repeta
marile perfomanţe din anii ’80?
(câştigarea mai multor titluri
consecutive)
- În primul rând cred că este

nevoie de bani pentru a aduce mai
multe jucătoare de valoare, iar apoi
de un proiect pentru a creşte cât mai
multe tinere jucătoare valoroase.

- Crezi că ar prinde bine ca
baschetul feminin să fie mai
bine mediatizat?
- Sunt sigură că o mediatizare

mai intensă al acestui sport ar creşte
atractivitatea lui şi de ce nu, ar putea
atrage mai mulţi sponsori la echipe.
Ar veni mai multă lume la sală şi
cred că şi rezultatele Universităţii ar
fi mai bune.

- Care este relaţia ta cu colegele
de echipă şi cu antrenorul
Florin Covaciu?
- Relaţia mea atât cu fetele cât şi

cu antrenorul este una cât se poate
de bună şi de plăcută. 

- Ce părere ai despre fanii

Universităţii? (în ciuda faptului
că aceştia nu sunt foarte
numeroşi la meciurile echipei de
baschet feminin)
- Îmi aduc aminte că acum câţi-

va ani veneau şi la meciurile noastre,
însă pe atunci aveam rezultate mai
bune. Acum, fanii vin în număr
foarte mare la meciurile băieţilor de
la ”U” Mobitelco şi îţi este mai mare
dragul să îi vezi cum susţin echipa şi
ce atmosferă minunată fac la fiecare
partidă.

n Laurenţiu Boariu

CARTE DE VIZITĂ

Florentina Ardeleanu

Data naşterii: 1 Februarie 1983
Locul naşterii: Galaţi, judeţul

Galaţi
Înălţime: 1,67m
Post: 1,2
A început să joace baschet în

1995. Între 2000-2002 a activat
în prima divizie la formaţia LPS
Docuri Galaţi, de unde s-a trans-
ferat la Universitatea Cluj.

2002-2003 vicecampioana cu
”U”Cluj-Napoca

2003-2004 locul 3  ”U” Cluj
2004-2005 locul 4 ”U”Cluj
2005-2006 locul 5 ”U”Cluj
2006-2007 locul 6 ”U”Cluj
2007-2008 locul 5 ”U”Cluj-
2008-2009 prima jumătate de

sezon a jucat în Germania la
echipa Halle Lions de prima ligă
(locul3), iar în retur a revenit la
”U”Cluj.
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După o perioadă de trei săp-
tămâni de pregătiri, elevii lui Şte-
fan Constantin s-au întors cu
forţe proaspete pentru meciul de
miercurea viitoare, 21 aprilie,
care se va disputa în compania
echipei Ştiinţa Municipal
Dedeman Bacău. 

În aceste trei săptămâni, jucătorii
clujeni au arătat că sunt mai capabili
de a obţine o victorie cu o echipă
bine cotată decât s-a observat până
acum în unele meciuri oficiale.
Aceştia au obţinut două victorii în
meciurile de verificare cu HC
Odorhei, scoruri 30-29 şi 31-28 şi o
victorie cu CSM Satu Mare, scor
39-27 şi o înfrângere cu scorul de

36 la 40. Astfel, handbaliştii de la
„U” Transilvania au arătat că sunt
pregătiţi de întâlnirea de peste o
săptămână cu echipa din Bacău,
ocupanta locului patru în Liga
Naţională. 

Punctele vizate de Ştefan
Constantin în această perioadă de
pregătire sunt atât atacul, cât şi
apărarea, tehnicianul clujean arătân-
du-se optimist. „Încerc să dau o
dinamică mai mare a jocului de
atac, o agresivitate şi o determinare
superioară în apărare”, a afirmat
Ştefan Constantin. 

De asemenea, meciurile de verifi-
care au fost o dovadă pentru con-
ducerea echipei că din vară, lotul
actual va avea nevoie de întăriri:

„Trebuie să analizăm cu mare grijă
lotul actual, jucătorii pe care trebuie
să îi mai aducem”, a mai declarat
Constantin. Tehnicianul a afirmat
că nu doreşte să facă cunoscute pos-
turile ce necesită întăriri pentru a nu
crea tensiune în cadrul echipei. 

În timp ce Ştiinţa Municipal
Bacău se luptă pentru un loc în
Cupele Europene, meciul de mier-
curi va avea o miză mult mai mică
pentru jucătorii clujeni, aceştia lup-
tându-se pentru un loc ce ar asigura
participarea în Cupa Ligii. Şi cu doi
juctăori de la adversari în clasamen-
tul golgeterilor, misiunea echipei
„U” Transilvania va fi una extrem de
dificilă. 

n Irina Râciu

Victorii în perioada de pregătire
pentru „U” Transilvania
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Rugby-ştii Universităţii Cluj au
participat în perioada 9-12
aprilie la prima ediţie a turneului
de rugby în 7 „French Riviera
Rugby Sevens 2010”  desfăşurat
la Cannes, Franţa. La competiţie
au participat 10 echipe din 8 ţări.

Universitatea Cluj a participat cu
12 sportivi: Andrei Gorcioaia,
Mihai Gorcioaia, Andrei Costan,
Marius Banu, Bogdan Voicu, Sergiu
Pop, Marius Uţiu, Segiu Spătaru,
Bogdan Târpescu, Radu Pralea,
Nicolae Barbu şi Cosmin Cabuz.
Alături de „U” Cluj au mai partici-
pat echipele: INP Toulouse, Skema
Business School Cannes şi EM Lyon
din Franţa, Waseda University din
Japonia, Univ. Esade din Spania,
Univ. Strathmore din Kenya, Univ.
Aston din Anglia, UNI Lausanne
din Elveţia şi Univ. Lahore UMS
din Pakistan.

Cele 10 echipe universitare au
fost împărţite în două grupe, iar
durata unui joc a fost de 2 reprize a
câte 7 minute, cu 2 minute pauză,
pe un teren de 50*100 m. În cadrul
semifinalelor şi finalelor, durata
unei partide a fost de 2 reprize a 10
minute, cu 3 minute pauză.

În cadrul grupelor, rugby-ştii
antrenaţi de Octavian Chihaia au
trecut de echipa organizatoare
Skema Business School cu scorul de
24 la 17 şi de formaţia spaniolă
Esade cu 53-0, au scos un egal, 12-
12, cu francezii de la INP Toulouse,
însă au pierdut în faţa selecţionatei
Japoniei, Waseda University cu
scorul de 5 la 41.

„AM AVUT GHINION”
În semifinalele pentru locurile 5-

8, „U” Cluj a câştigat disputa cu EM
Lyon cu 59-0, iar în finala pentru 5-
6, universitarii clujeni au învins for-

maţia UNI Lausanne cu 45 la 7, ter-
minând turneul pe locul 5.

„A fost ceva deosebit pentru noi
faptul că am avut ocazia să facem
acest schimb de experienţă, mai ales
că am întâlnit echipe foarte bune,
chiar excepţionale. Din păcate am
avut ghinionul să jucăm în grupă cu
formaţia japoneză Waseda, care are
în componenţă 11 internaţionali,
practic este selecţionata Japoniei.
Dacă nu am fi pierdut acel joc, păr-
erea mea este că am fi jucat finala”,
a declarat antrenorul Octavian
Chihaia.

Reveniţi în ţară, rugby-ştii clu-
jeni se pregătesc pentru următoarea
etapă a Diviziei Naţionale, progra-
mată sâmbătă, 17 aprilie, în cadrul
căreia vor primi vizita echipei
Bucovina Suceava. Partida este pro-
gramată de la ora 11:00 în Parcul
Sportiv „Iuliu Haţieganu”.  

n Ramona Culciar

Locul 5 la Cannes

CLASAMENT:
1. Waseda University (Japonia) 16 p
2. Strathmore University (Kenya) 16 p
3. Aston University (Anglia)  12 p
4. INP Toulouse (Franţa)    10 p
5. „U” Cluj                 10 p
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Echipa de volei feminin a
Universităţii Cluj a participat în
perioada 9-11 aprilie la Bucureşti
la cel de-al doilea turneu al play-
off-ului Diviziei A1, Grupa 9-
12. Voleibalistele antrenate de
Liliana Bogendorfer au obţinut
două victorii cu CSM Focşani,
scor 3:0 (27:25, 25:14, 25:19) şi
cu IOR Bucureşti, tot cu 3:0
(25:19, 25:23, 25:23), şi o
înfrângere cu CSM Sibiu cu
scorul de 0 la 3 (22:25, 23:25,
17:25).

În prima zi a turneului, voleibal-
istele Universităţii Cluj au întâlnit
echipa deja retrogradată, CSM
Focşani. Clujencele au început mai
slab meciul şi au mers cot la cot cu
adversarele. Primul set a fost câştigat

de experienţa căpitanului echipei,
Laura Lungu care a reuşit plasarea
cu precizie a două mingi în terenul
focşencelor. În următoarele două
seturi, clujencele au reuşit să se
mobilizeze şi au câştigat fără prob-
leme, la 14 şi la 19. „La începutul
jocului am fost mai relaxate,

deoarece am ştiut că nu o să fie un
meci aşa de greu. Am avut câteva
greşeli de care au profitat adver-
sarele, însă ne-am mobilizat şi ne
bucurăm că ne-am adjudecat victo-
ria”, a declarat căpitanul echipei,
Laura Lungu. În cea de-a doua zi,
fetele Lilianei Bogendorfer s-au

Şi-au atins obiectivul

REZULTATE TURNEU

Ziua I:9.04.2010
CSM Focşani – “U” Cluj 0:3 (25:27, 14:25, 19:25)
IOR Bucureşti – CSM Sibiu 2:3 (29:27, 21:25, 25:15, 

16:25, 18:20)
Ziua II: 10.04.2010
CSM Sibiu – CSM Focşani 3:0 (25:15, 25:14, 25:8)
IOR Bucureşti – “U” Cluj 0:3 (19:25, 23:25, 23:25)

Ziua III: 11.04.2010
“U” Cluj – CSM Sibiu 0:3 (22:25, 23:25, 17:25)
IOR Bucureşti – CSM Focşani 3:0 (25:20, 25:2, 25:15)
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În weekend-ul trecut s-au des-
făşurat Cupa României şi
Finala Campionatului Naţional
pentru Seniori Ne Waza, mas-
culin şi feminin.

La competiţia organizată la
Drobeta Turnu Severin au partici-
pat 130 de sportivi de la 36 de
cluburi naţionale (82 la masculin şi
48 la feminin).

Lupta pentru câştigarea cupei s-
a dsfăşurat, sâmbătă, 10 aprilie şi a
fost câştigată de „U” CSM
Dinamo Cluj, cu 5 medalii de aur
din 7 şi 3 de bronz obţinute de
Carmen Bogdan (-48 kg), Monica
Ungureanu (-52 kg), Corina
Căprioriu (-57 kg), Angela Mara (-
63 kg), Adriana Cherar (-70 kg),
Alexandra Pop (-48 kg), Ana
Maria Lazăr(-63 kg) şi Dănuţ
Burza (-100 kg). „Având în vedere
că senioarele vor participa în 10

zile la Campionatul European,
Cupa României a fost un concurs
foarte bun de verificare, chiar dacă
nu au avut adversare foarte puter-
nice, dar şi-au arătat foarma bună
în care sunt. Fetele au câştigat
toate meciurile prin procedeul
IPPON (10 puncte) în mai puţin
de un minut”, a declarat Gianina
Andreica, antrenoarea secţiei de
judo a Universităţii Cluj.

Cea de-a doua competiţie,
Finala CN individual Ne Waza
Seniori ce a avut loc duminică, 11
aprilie, a fost câştigată tot de U
CSM Cluj Dinamo cu 2 medalii
de aur din 3 posibile, 1 de argint şi
2 de bronz prin Carmen Bogdan (-
52 kg), Corina Căprioriu (-63 kg),
Monica Ungureanu (-52 kg),
Dragoş Câmpean(66 kg) şi Matei
Dulgheru(+81kg).

n Amalia Costin

duelat cu gazda turneului, IOR
Bucureşti. Meciul a fost unul foarte
disputat, echipele mergând cap la
cap pe toată durata partidei, iar
echipa cea mai bună a câştigat,
rezultatul final dintre ”U” Cluj și
IOR Bucureşti fiind 3:0 (25:19,
25:23, 25:23).„Am fost mai moti-
vate decât ele, cred că au intrat cu
frică în teren după înfrângerea de
ieri cu Sibiul. Ne bucurăm că ne-
am luat revanşa, şi mai ales cu 3:0,
după ce am pierdut de două ori cu
3:2. Azi am fost mai bune decât
ele”, a declarat Alexandra Ciontoş.

DEFAVORIZATE DE ARBITRAJ
Dacă în primele două zile echipa

clujeană a ieşit victorioasă, în ultim-
ul meci cu CSM Sibiu, alb-negrele
au avut probleme cu arbitrajul. În
urma unor trei greşeli majore de
arbitraj, clujencele au pierdut
primul set cu scorul de 22 la 25.
Pierderea setului le-a demoralizat pe
fete care nu au mai reuşit să se
mobilizeze în teren, cu toate că au
avut şi un avans de 7 puncte (11:4).
Cel de-al treilea set a adus şi acci-
dentarea liberoului echipei, Roxana
Nechiti, care a fost transportată de
urgenţă la spital, iar voleibalistele au
pierdut setul la 17.

„Din cauza mai multor greşeli de
arbitraj am pierdut primul set, ceea
ce le-a demoralizat foarte mult pe
fete. Setul doi l-am pierdut pe mâna
noastră, deoarece am condus şi cu 7
puncte. În setul trei, din cauza acci-
dentării lui Nechiti, fetele au căzut
psihic. Per total, suntem mulţumiţi
că am obţinut două victorii, ceea ce
ne-am şi propus înainte să venim la
Bucureşti”, a declarat antrenoarea
echipei, Liliana Bogendorfer.

n Ramona Culciar

Înv ingător i
la Drobeta Turnu Severin

Liberoul echipei, Roxana Nechiti a
avut probleme mai vechi la spate,
iar în urma accidentării în meciul
cu CSM Sibiu a fost dusă de
urgenţă la spital pentru investigaţii
şi ecografii. După ce i s-au admin-
istrat calmante, doctorii i-au per-
mis voleibalistei să fie adusă la
Cluj, unde va fi supusă mai multor
investigaţii.



Cel de-al doilea turneu al grupei
valorice 5-8 al Campionatului
Diviziei A1 masculin, din care
face parte şi Universitatea Cluj a
avut loc la Baia-Mare în perioada
9-11 aprilie. Celelalte echipe care
au luat parte la acest turneu au
fost Ştiinţa Explorări Baia-Mare,
VCM LPS Piatra-Neamţ şi
Torpi Târgu-Mureş. 

În acest turneu, primul meci al
Universităţii a avut loc în compania
echipei gazdă Ştiinţa Explorări Baia-
Mare, partidă încheiată cu scorul de
3 la 1 în favoarea universitarilor, în
urma unui meci extrem de spectac-
ulos. Scorul pe seturi a fost 25:23,
25:23, 18:25, 25:22, singurul
moment în care echipa clujeană a
scârţâit fiind sfertul al treilea pe care
l-a şi pierdut.

Cea de-a doua partidă a avut loc
sâmbătă, 10 aprilie cu formaţia
Torpi Târgu-Mureş, scorul final
fiind 2 la 3 în favoarea echipei
mureşene. A fost o partidă extrem
de disputată, seturile au fost domi-
nate succesiv când de studenţi, când
de mureşeni şi asta s-a văzut şi pe
tabela de marcaj. Începutul a fost
unul mai slab pentru clujeni care
n-au reuşit să se mobilizeze în
primul set şi l-au pierdut cu 21 la
25. În cel de-al doilea set aceştia au
preluat cârma jocului şi s-au impus
cu 26 la 24. Setul trei a fost din nou
dominat de Târgu-Mureş, clujenii
pierzând cu 16 la 25. Setul al
patrulea aduce forţe proaspete în
tabăra universitară şi după o luptă
de la egal la egal, la sfârşit studenţii
au avut nervii mai tari şi au câştigat
cu 31 la 29. În tie-break băieţii lui
Ciontoş au predat armele şi

mureşenii au câştigat atât setul cu
15 la 12, cât şi meciul cu scorul de
3 la 2.

În ultima partidă disputată în
compania celor de la VCM LPS
Piatra-Neamţ, s-a ajuns din nou la
tie-break, meciul fiind unul extrem
de echilibrat, cu nenumărate răs-
turnări de scor, la fel ca şi în meciul
din ziua precedentă. Moldovenii au
dat dovadă de o mai bună mobi-
lizare şi au ştiut să fructifice greşelile
studenţilor, învingându-i cu scorul
de 3 la 2. Scorul pe seturi a fost:
20:25, 25:19, 25:16, 18:25, 12:15.

CIONTOŞ: „LOCUL 8 ESTE
MULŢUMITOR PENTRU NOI”

Turneul acesta a fost unul bun
per total pentru Universitatea Cluj,
care n-a reuşit pânâ la final să câştige
tie-break-ul în nici unul din meci-
urile cu Târgu-Mureş sau Piatra-
Neamţ, deşi ambele partide au fost

extrem de echilibrate. 
„Turneul de la Baia-Mare a fost

unul bun pentru noi, am reuşit o
victorie cu 3 la 1 în faţa unei echipe
puternice cum e Baia-Mare, însă
oboseala şi-a spus cuvântul şi nu am
mai reuşit să obţinem rezultate
favorabile în următoarele partide.
Am avut un campionat cu bune şi
cu rele, am terminat pe locul opt,
dacă băteam pe Târgu-Mureş la
acest ultim turneu, atunci poate ne
clasam pe locul şapte, dar până la
urmă am terminat pe opt. Sunt
mulţumit de acest loc 8, este unul
bine meritat având în vedere lotul
de jucători şi tot”, a declarat
antrenorul clujean, Dănuţ Ciontoş.

Sezonul 2009-2010 se încheie cu
locul 8 pentru Universitatea, acest
turneu fiind ultimul disputat în
grupa valorică 5-8.

n Iulia Drăgan
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Au încheiat sezonul pe locul opt
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Este o mare diferenţă între sportul profesion-
ist şi sportul pentru tineri. Obiectivele
sportului profesionist sunt în primul rând
divertismentul şi generarea de profit. Mai
precis este vorba de succes financiar care
depinde în primul rând de orientarea spre
victorie. Este aceasta un lucru rău?
Nicidecum! Ca parte a industriei de divertis-
ment, sportul profesionist ar trebui să aibă
un statut important în societatea noastră. În
lumea sportului profesionist, jucătorii sunt

valori care sunt cumpărate, vândute, deci se face comerţ cu
ele. Valoarea unui jucător este dată de gradul în care el con-
tribuie la victorie şi la generarea de profit. Sportivii profe-
sionişti sunt glorificaţi de media în scopul de a creea o imag-
ine bună şi interes din partea spectatorilor şi a sponsorilor.
Din acestă cauză mulţi sportivi simt că nu reprezintă mare
lucru ca fiinţe umane sau ca membrii ai societăţii. Multe
cluburi profesioniste nu sunt interesate de consumul de sub-
stanţe interzise atât timp cât sportivii lor evoluează bine şi
imaginea clubului nu  are de suferit. 
Sarcina antrenorului profesionist este de a-şi apropia victo-
ria. Cei care nu reuşesc să realizeze acest lucru, de obicei
îngroaşe rândurile şomerilor fără prea multe menajamente.
În cazul antrenorilor profesionişti este nevoie de o filozofie
de tipul „victorie cu orice preţ” pentru a progresa sau măcar
pentru a supravieţui. Antrenorii profesionişti nu primesc
bonusuri pentru dezvoltarea caracterială a sportivilor pe
care îi antrenează. Totul se învârte în jurul banului, profitu-
lui şi victoriei cu orice preţ.
Există şi un model al sportului care  dezvoltă caracterul.
Obiectivul acestui tip de sport este dezvoltarea individului.
Cel mai important rezultat al acestei activităţi  este calitatea
experienţei sportive a tânărului şi nu banii sau victoria cu
orice preţ. În acest sens, participarea în sport este un proces
educaţional în care tânărul învaţă să se adapteze în viaţa
reală. Deşi în aceste activităţi se urmăreşte de asemenea vic-
toria, aceasta nu este obiectivul cel mai important. Profitul
se măsoară în termeni de abilităţi şi calităţi personale
dobândite şi nu în bani. Uneori aceste două modele de sport
nu sunt separate prea bine. Cele mai multe probleme în
sportul pentru tineri apar atunci când adulţi fără pregătire
potrivită impun un model profesionist unor copii care ar tre-
bui să beneficieze de o experienţă recreaţională şi educativă.  

COPIII NU SUNT PROFESIONIŞTI!
LOCUL 3 LA CUPA ROMÂNIEI 
LA SCRABBLE
În perioada 8-9 aprilie s-a disputat la Buşteni Cupa
României 2010 la Scrabble. După o luptă foarte
strânsă pentru primul loc, CS Universitatea Cluj-
Napoca a ocupat în final locul 3, fiind precedată de
Petrom Ploieşti şi Locomotiva Bucureşti. Această
competiţie a fost urmată, tot la Buşteni, de etapa a 2-
a a Campionatului Naţional Individual de Scrabble, la
care au fost prezenţi şi 8 sportivi de la „U”. După 2
etape, 3 sportivi de la „U” se află în Top 10 din
clasamentul general: Corneliu Faur pe locul 2, Vasile
Mihalache pe locul 5 şi Andrei Alexandrov pe locul
10. (Septimiu Crivei)

LAWRENCE S-A ACCIDENTAT DIN NOU

Unul dintre jucătorii de bază din acest sezon a
echipei „U” Mobitelco Cluj, David Lawrence s-a acci-
dentat din nou în această săptămână, în timpul unui
antrenament. Jucătorul american a mai suferit o
accidentare la genunchi în luna februarie, în timpul
finalei CEBL şi se pare că aceasta a recidivat.
Managerul echipei Mircea Cristescu a declarat pen-
tru site-ul u-mobitelco.ro că la prima vedere nu este
vorba de o ruptură de ligamente, însă diagnosticul
urmează să fie stabilit în această săptămână.
Deocamdată nu se ştie dacă Lawrence va fi apt pen-
tru meciurile pe care „U” Mobitelco Cluj urmează să
le dispute în play-off. (Vasile Ielciu)

ŞTIRI

Marius Crăciun, 
psiholog
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