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„U” Mobitelco a terminat
sezonul 2009-2010 cu titlul de
vice-campioni ai României, după
ce au disputat finala campiona -
tului în compania celor de la
CSU Asesoft Ploieşti.

Primul sezon cu Marcel Ţenter
în postura de antrenor principal a
fost unul de excepţie pentru bas -
chetbaliştii clujeni, care au terminat
sezonul regulat pe prima poziţie a
clasamentului, fapt reuşit în pre-
mieră după 14 ani, cu 25 de victorii
din 30 de partide.

După parcursul bun din camio -
nat, “U” Mobitelco a intrat în play-
off cu şanse foarte mari de a aduce
medaliile de campioni acasă.

Clujenii au trecut în primele
două faze ale play-off-ului de BC
Mureş Tîrgu-Mureş şi de ELBA
Timişoara, cu scorul de 3-2, respec-
tiv 3-1. În finala campionatului
baschetbaliştii clujeni au dat piept
cu CSU Ploieşti, echipa care s-a cal-
ificat în ultimul act al competiţiei
după ce a trecut de BCM U Piteşti
şi de Gaz Metan Mediaş. Chiar dacă
ploieştenii au câştigat finala după
patru meciuri, duelul dintre cele
două echipe a fost unul foarte echili-
brat, iar suporterii au avut parte de
un spectacol demn de o finală, spec-
tacol la care, pe lângă galeriile şi
baschetbaliştii celor două echipe, au
contribuit, din păcate, şi arbitrii
prin unele decizii controversate.
„Sezonul acesta a fost pentru mine o
experienţă extraordinară. Un sezon
în care am avut alături o echipă cu
un caracter deosebit, şi nişte jucători
care au dat totul în teren şi în afara
lui. Chiar dacă sezonul s-a terminat
cu părerea de rău că nu am reuşit să
câştigăm titlul, am dovedit că jucăm
un baschet foarte bun şi că ne meri -
tăm locul în ierharhia baschetului
românesc”, a declarat antrenorul
Marcel Ţenter.

VICE-CAMPIONI EUROPENI
Pe lângă prima poziţie din clasa-

ment la finalul sezonului regulat şi
calificarea în finala campionatului
naţional, „U” Mobitelco a găzduit
final-four-ul Ligii Europei Centrale
şi a jucat finala competiţiei, pierdută
la limită în faţa vice-campioanei
Cehiei, echipa Mlekarna Miltra
Novy Jici. „A fost un sezon în care
am simţit publicul mereu aproape.
Am văzut, din partea suporterilor,
multă dragoste faţă de baschet şi faţă
de club. Le mulţumim pentru spri-
jinul lor şi îi aşteptăm, ca de fiecare
dată, alături de noi. Să nu uităm că
noi suntem „U” Mobitelco şi că în
fiecare an o să ne batem pentru
locul întâi!”, a declarat antrenorul
echipei, Marcel Ţenter.

n Ovidiu Tebu
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S-a încheiat sezonul 
competiţional 2009-2010. 

Rezultatele înregistrate sunt
foarte bune: două medalii de
argint la echipe, prin handbal
feminin şi baschet masculin, 
o campioană europeană 
la judo şi multe alte rezultate
onorabile, care fac cinste 
oraşului. 

Mă mândresc că „U” Cluj
înseamnă clubul fanion 
al oraşului, pe care îl reprezin-
tă în toate competiţiile la care 
participă. 

Brandul „U” este un brand 
al Clujului, aşa cum 
brandul „Cluj” se leagă,
în ceea ce priveşte tradiţia 
şi performanţa sportivă, 
de „U” Cluj.

Iată de ce rezultatele bune
obţinute de sportivii clubului 
nostru în acest an trebuie
menţinute şi îmbunătăţite 
în sezonul competiţional 
care vine. 

Oraşul Cluj are potenţial 
să susţină echipele de Divizia A 
la un nivel ridicat
al performanţei, astfel încât, 
în fiecare an, două – trei 
dintre acestea să participe
în competiţiile europene.

Ovidiu Vasu
Director executiv 

CS Universitatea Cluj

EDITORIAL
„U” Mobitelco,

vice-campioana ţării
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Handbalistele echipei “U”
Jolidon au încheiat campionatul
pe treapta a doua a podiumului,
echipa câștigând medalia de vice-
campioană a Româaniei la finele
partidei cu Otelul Galati.  

„Cea mai mare performanţă
obţinută de echipa de handbal fem-
inin a clubului Universitatea. Exact
când se împlinesc 75 de ani de
handbal în municipiul Cluj-Napoca
vine și cea mai mare performanţă.
Ne bucurăm că am reusit, a fost un
an greu, cu multe sacrificii atat din
partea jucătoarelor cât și din partea
sponsorilor pentru a îndeplini
această performanţă”, a declarat
directorul sportiv al echipei,
Cosmin Salajan. Titlul de cam-
pioană a fost cîţtigat de către invin-
cibila Oltchim Râmnicu Vâlcea care
a cîștigat toate partidele din acest
campionat.

„Este o performanţă pentru noi
şi este cel mai bun rezultat din isto-
ria clubului. Sper ca la anul să facem
o figură frumoasă în Liga
Campionilor. Toată lumea a con-
tribuit la obţinerea acestui rezultat,
eu am contribuit cu goluri, alte fete
cu altceva” a declarat Simona
Vintila, ocupanta locului 4 în clasa-
mentul golgeterelor.

In urma celor 26 de etape ale
Ligii Nationale de Handbal femi-
nin, in care jolidoanele au jucat la
un nivel inalt, clasarea “alb-
negrelor” pe poziţia secundă le
propulsează automat în prelimina -
riile Champions League.

Referitor la formaţiile cu care s-
ar putea întâlni clujencele in Liga
Campionilor, Cosmin Salajan nu
are nicio preferinţă, conform
spuselor, oricare echipă este un bun
prilej de a juca handball la un nivel
mai înalt decât ceea ce se joacă în

handbalul intern.  
Pentru a putea depăși prelimi-

nariile Ligii Campionilor, conduc-
erea clubului caută întăriri pe mai
multe posturi din echipă. 

„Avem nevoie de întărirea
echipei, atât la nivelul jucătoarelor,
cât şi la nivelul bugetului. Râmâne
de văzut pe cine vom aduce. Piaţa
este mare atât în România, cât şi în
străinătate. Diferenţa dintre noi şi

Oltchim este foarte mare, dar
sperăm să ajungem cât mai departe
în Liga Campionilor”, a declarat
Cosmin Sălăjan. De asemenea aces-
ta a mai spus că știe numele
viitoarelor “jolidoane” însă acestea
vor fi divulgate după ce noile hand-
baliste vor deveni “alb-negre” cu
acte în regulă.

n Cristina Botîrcă

Performanţă de senzaţie
pentru „U” Jolidon



Numai „U” / nr. 27 / mai-iunie 20104

„U” Transilvania a câștigat nouă
partide, a înregistrat un egal și a
suferit 14 înfrângeri în ediţia de
campionat recent încheiată.
Echipa clujeană are în vizor ca în
sezonul următor să evolueze mai
bine și să se claseze pe un loc
mult mai bun.

Echipa de handbal masculin „U”
Transilvania a încheiat sezonul
2009-2010 pe locul opt în clasa-
mentul Ligii Naţionale și a terminat
sezonul cu o participare în Cupa
României, unde a fost eliminată în
primul tur de campioana HCM
Constanţa. Echipa a suferit schim-
bări la nivelul stafului tehnic pe par-
cursul sezonului, antrenorul Remus
Moldovan fiind înlocuit de către
Ștefan Constantin. În urma venirii
noului tehnician s-a produs o
schimbare vizibilă la nivelul jocului,
însă lipsa de concentrare a stu-
denţilor a făcut ca echipa să înreg-
istreze câteva eșecuri. 

„Ţinând cont de ocuparea locu-
lui opt în contextul în care eu am
venit și am preluat echipa de pe
locul zece, care avea un lot cu un
număr restrâns de jucători eu zic că
a fost un pas înainte și mai ales că
am reușit să ne calificăm în Cupa
României. Dar eu îmi doresc mult
mai mult și vreau ca această echipă
să fie mult mai în faţă”, a declarat
antrenorul Ștefan Constantin.
Acesta își dorește ca în sezonul
următor să poată găsi o formulă de
joc cu care echipa să câștige mai
mult și să obţină un loc mult mai
bun decât în acest sezon.

URMEAZĂ STAGIILE 
DE PREGĂTIRE

În acest moment nu este cunos-
cut ce modificări se vor produce la
echipă în această pauză com-
petiţională și nici ce jucători vor
veni, dar, săptămâna viitoare se va

stabili programul stagiilor de
pregătire care se vor efectua în vară.
„Performanţa se face numai cu bani
și noi sperăm să reușim să facem un
buget care să ne permită o clasare
mai bună în sezonul următor. În
ceea ce privește pregătirea vom face

un cantonament la munte, iar în
luna august vom participa la mai
multe turnee de jocuri de verifi-
care”, a mai afirmat antrenorul clu-
jean.

n Vasile Ielciu

„U” Transilvania vrea mai mult
de la sezonul următor

„Eu am în vizor mai mulţi jucători,
dar este foarte important ce buget o
să avem pentru sezonul viitor ca să

știm ce putem să luăm pentru că
jucătorii sunt destul de scumpi.

Piaţa transferurilor este destul de
restrânsă și din această cauză jucă-
torii ţin de preţ, chiar dacă e criză”

ŞTEFAN CONSTANTIN



Numai „U” / nr. 27 / mai-iunie 2010 5

Echipa de baschet feminin
Under 20 a Universităţii Cluj a
încheiat sezonul 2009-2010 pe
un onorant loc doi. 

Fetele antrenate de Florin
Covaciu au participat la turneul
semifinal de la Alba Iulia, alături de
formaţiile Olimpia Bucureşti,
Sportul Studenţesc şi Universitatea
LPS Alba Iulia. Studentele clujence
şi-au învins în semifinale colegele de
la Bucureşti, cu categoricul scor de
60-39. Alb-negrele au cedat însă în
finala cu Olimpia, baschetbalistele
din capitală impunându-se cu 55-
44. Gazdele de la Alba Iulia au cedat
şi în finala mică în faţa Sportului
Studenţesc. 

„Am condus la pauză cu trei
puncte, din păcate însă am cedat pe
final”, a declarat tehnicianul Florin
Covaciu. Pe lângă junioarele U 20,
atât seniorii cât şi juniorii de la „U”
Mobitelco au terminat sezonul pe
locul secund. 

Echipa mare în schimb, nu a
avut un sezon foarte strălucit.
Studentele senioare au încheiat
sezonul pe un modest loc 12, dintr-
un total de 15 echipe. 

Perspectivele nu sunt însă sum-
bre, deoarece echipa Universităţii
este una dintre cele mai tinere din
campionat, acest lucru observându-
se şi din faptul că majoritatea fetelor
de la echipa mare au evoluat şi la
formaţia U 20. 

„A fost un an greu pentru noi, nu
cred că s-a supărat nimeni pentru că
am terminat doar pe locul 12, având
în vedere faptul că am început
sezonul cu o echipă foarte tânără, de
perspectivă dar puţin experimen-
tată”, a declarat una dintre cele mai
bune jucătoare ale Universităţii,
Florentina Ardeleanu.

n Laurenţiu Boariu

Junioarele baschetbaliste
sunt vicecampioane!

1   Municipal MCM Tîrgovişte
2. ICIM Univ. “Vasile Goldiş” Arad
3. LMK BC Sepsi Sfântu Gheorghe

4. CS Municipal Satu Mare
5. SCM CSS Craiova
6. CST BC Teleorman Alexandria
7. CSM U Oradea
8. Rapid Bucureşti

9. CSU LPS Alba Iulia
10. CS Olimpia Bucureşti
11. Politehnica National Iaşi
12. Universitatea Cluj-Napoca

13. Sportul Studenţesc Omnilogic
UNEFS Bucureşti
14. BC Galactica-Olimpia Braşov
15. CSS Bega BC Danzio Timişoara

CLASAMENTUL FINAL 2009-2010
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După ce sezonul trecut au ocu-
pat poziţia a noua în clasament,
voleibalistele Universităţii Cluj
își doresc să obţină performanţe
mai bune.

Sezonul 2009-2010 le-a adus
clujencelor atât victorii cât şi înfrân-
geri, dar au rămas până la final o
echipă unită. Cert este că meciurile
nu au fost toate uşoare, pe parcurs
întâmpinând dificultăţi de care au
trecut în cele din urmă cu bine şi în
urma cărora au dobândit o expe-
rienţă mai vastă care le va fi de folos
pe viitor. „Meciurile cu care ne-am
confruntat în acest sezon nu au fost
toate aşa cum ne-am aşteptat, unele
fiind mai grele, altele mai uşoare.
Începutul a fost unul puţin mai
greoi, deoarece am dat peste echipe
care aveau adevărate valori printre
ele, însă pe parcurs lucrurile s-au
echilibrat, iar noi am câştigat meci-
urile pe care ni le-am propus. Chiar
dacă am pierdut meciuri cu echipe
precum VCM Constanţa şi Dinamo

Bucureşti sunt mulţumită de expe-
rienţa pe care am dobândit-o” a
declarat antrenoarea voleibalistelor,
Liliana Bogendorfer.

Pentru sezonul viitor tehniciana
universitarelor doreşte să aducă noi
jucătoare la echipă, însă deocamdată
nu este nimic stabilit, urmând să se
mai facă negocieri. „Pe viitor dorim
să achiziţionăm noi jucătoare la

echipă, însă până în acest moment
nimic nu este stabilit. Aşteptăm să
vedem ce sponsori avem şi pe urmă
putem spune ceva sigur”, a mai afir-
mat antrenoarea. În perioada urmă-
toare voleibalistele nu au progra-
mată nici o competiţie, având o
scurta pauză, după care vor reveni
din nou la antrenamente.

n Ancuţa Moldovan

Liliana Bogendorfer: „Dorim noi
achiziţii pentru sezonul viitor!”

Echipa de volei masculin a
Universităţii Cluj a încheiat
sezonul 2009-2010 cu un mulţu-
mitor loc opt. Tehnicianul for-
maţiei universitare, Dănuţ
Ciontoş şi-a propus pentru
sezonul viitor obţinerea unei per-
formanţe mai bune şi anume
clasarea pe locurile 5-6.

„Ceea ce pot să spun despre
sezonul încheiat este că se putea mai
mult. Tot timpul vrem un loc mai
sus decât ce am obţinut, aşa că pen-
tru sezonul viitor sperăm la locurile
5-6”, a declarat Ciontoş.

În vederea atingerii acestui obiec-
tiv, echipa universitară a făcut deja o

achiziţie. Este vorba despre extrema
Dănuţ Mititelu care a venit de la
formaţia germană SG Eltmann.

„Ţinând cont că am mai jucat la
Braşov cu Cosmin Ghimeş şi cu
Ionuţ Badea, nu cred că se pune
problema integrării mele la echipă.
Sper să ne clasăm cât mai sus în
campionat, eventual să prindem un
loc de cupă europeană”, a declarat
Mititelu.

Căpitanul Cosmin Ghimeş a
primit cea de-a patra convocare la
lotul naţional de seniori a
României, în vederea pregătirii pen-
tru calificările la Campionatul
European, restul echipei fiind în
vacanţă. „Este foarte importantă

această convocare pentru mine,
pentru că îmi arată că munca mea
de pe tot parcursul anului a fost
apreciată. Îmi doresc să rămân cu
lotul pe toată durata pregătirii şi
pentru acest lucru am continuat să
merg la sala de forţă şi să fac antre-
nament la modul serios,” a declarat
jucătorul ce poartă banderola de
căpitan la Universitatea Cluj.

n Ramona Culciar

Dănuţ Ciontoş: „Tot timpul
vrem un loc mai sus”



Secţia de judo a „U” CSM Cluj
se poate lăuda cu cea mai bună
performanţă obţinută în prima
jumătate a anului cu medalia de
aur cucerită în 22 aprilie de
Corina Căprioriu (57 kg) la
Campionatul European de judo
de la Viena. Judoka  a ajuns în
finală la categoria 57 kg, după ce
a trecut de italianca Giulia
Quintavalle, iar în disputa finală
clujeanca a câştigat medalia de
aur în faţa reprezentantei ţării
gazdă, Sabrina Filzmoser. 

“Cea mai bună performanţă în
prima parte a anului a fost aurul
obţinut de Căprioriu, dar până la
sfârşitul anului sperăm să obţinem şi
o medalie la Jocurile Olimpice de
tineret. În ceea ce o priveşte pe
Corina Căprioriu, consider că este o
piesă de bază şi pentru Jocurile
Olimpice de Vară de la Londra din
2012”, a declarat antrenoarea secţiei
“U” CSM Dinamo, Gianina
Andreica. 

Următoarea competiţie pentru
judokane este programată în perioa-
da 28-30 mai - Cupa Mondială la
Bucureşti. “U” CSM va fi reprezen-

tat de Corina Căprioriu (57 kg),
Andreea Cătuna (52 kg), Monica
Ungureanu (52 kg), Carmen
Bogdan (48 kg), Cristina Matei (52
kg), Loredana Ohâi (57 kg) şi
Angela Mara (63 kg). 

La sfârşitul competiţiei toate de -
legaţiile vor rămâne la un stagiu de
pregătire la Izvorani pentru Cam -
pionatele Mondiale din 8-12 sep-

tembrie de la Tokyo, Japonia. În
perioada 24-27 iunie Alexandra
Pop(48 kg) şi Andreea Salanţă (63
kg) vor participa la Campionatele
Europene de cadete de la Praga,
Cehia, iar Alexandra va mai concu-
ra la categoria 44 kg la Jocurile
Olimpice de la Singapore din 16-29
august.

n Ramona Culciar
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Gianina Andreica: „Ne vom putea baza 
pe Corina Căprioru şi la Jocurile Olimpice”

Sâmbătă, 29 mai, elevii lui
Octavian Chihaia, au primul
meci pe teren propriu din play-
out cu echipa CS Ştiinţa
Petroşani. Începând cu acest an
Federaţia Română de Rugby a
schimbat regulamentul, astfel
încât ultimele 4 echipe retro-
gradează, iar celelalte 8 urmează
să se lupte în anul următor pen-
tru câştigarea titlului. 

„Sper să fie un joc strâns. Sperăm
să câştigam cu Petroşaniul şi să
intrăm în super ligă terminând în
primele 8 locuri. Trebuie să avem o

speranţă. Este desigur o problemă şi
lipsa de indemnizaţie din lunile
anterioare. Nu poţi să faci echipă
fără bani. Cei mai mulţi, când se
formează pleacă. Chiar în acest
moment sunt curtaţi mai mulţi
jucători”, a declarat antrenorul
Octavian Chihaia.

Rugbyştii au avut meciuri solici-
tante şi au reuşit să facă jocuri
echilibrate în primele reprize,
clacând de cele mai multe ori în cea
de-a doua parte a jocurilor de-a lun-
gul celor zece etape. De la echipă
pleacă Horaţiu Pungea la CS
Dinamo, iar Silviu Vasiliu care a fost

aşteptat să se întoarcă din Italia de la
Mirano, este şi el curtat de echipa
din Grupa A, care a strâns 37 de
puncte, fiind pe locul 2 în această
grupă, CS Dinamo Bucureşti.

n Anca Ologu

„U” Cluj în play-out, Octavian Chihaia: 
„Trebuie să avem o speranţă”
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Atleţii Univesităţii Cluj au
obţinut rezultate bune la concur-
sul de atletism “Memorialul
Cluj-Napoca” din data de 8 mai
2010, dar şi la Campionatul
Naţional Universitar care a avut
loc în perioada 15-16 mai, tot la
Cluj-Napoca.

Clubul Sportiv Universitatea a
participat la concursul de atletism
“Memorialul Cluj-Napoca” cu 15
sportivi care au obţinut următoarele
rezultate: 

Locul 1: 
Alexandru Tufă - Înălţime = 2.08
Kecskes Levente - Prăjină = 4.55
Silvia Arba - Greutate = 9.77

Locul 2:
Nagy Iudith - 100 m = 12:86
Andreea Călugăru - Lungime = 5.49
Simona Muntean – Suliţă = 37.65
Mateffy Endre – Greutate = 14.26

Locul 3: 
Nagy Iudith - Finala 100 m = 12:92
Kiss Roland - 100 m = 11.52
Silvia Arba – Lungime = 5.27
Nagy Iudith - Suliţă = 34.05
Sebastian Coldea - Disc = 36.04
Dan Logovetean – Greutate = 13.01

La Campionatul Naţional
Universitar din 15-16 mai,
Universitatea Babeş-Bolyai a termi-
nat pe locul şapte cu trei medalii de
aur, două de argint şi nouă de
bronz.

Următoarea competiţie, Grand
Prix Probe Combinate - S, T , J1, J2
şi J3 se va desfăşura în perioada 27-
28 mai 2010, competiţie la care vor

participa şi atleţi ai Clubului
Universitatea.

n Larisa Balog

Rezultate bune pentru atleţii de la „U”

Primul Turneu Futures de Seniori din România cu
Puncte ATP a avut loc la Bucureşti în perioada 15-
25.05.2010, iar cel de-al doilea Turneu este în desfăşu-
rare la Piteşti (25.05-04.06.2010). Turneele merg pe
sistemul de 3 zile de calificări şi 7 zile de tablou prin-
cipal. Pentru ca un sportiv să obţină un punct ATP
este necesar să câştige 3 meciuri în calificări şi un meci
în tabloul principal. Clubul Sportiv Universitatea Cluj
participă la acest turneu cu patru sportivi: Ioan Fărcaş,
Septimiu Frăţilă, Grigore Hada şi Ilie-Aurelian
Giurgiu (FOTO). Până în prezent Ilie-Aurelian
Giurgiu a câştigat două tururi (6-1 6-2 şi 6-0 6-0), iar
Ioan Fărcaş, Septimiu Frăţilă şi Grigore Hada au câşti-

gat câte un tur fiecare. Aurelian Giurgiu a ratat
turneul de la Bucureşti din cauza unei accidentări la
mână, dar îşi va lua revanşa la Piteşti, unde a câştigat
până acum toate meciurile disputate.

Antrenorul Dorel Giurgiu este mulţumit de rezul-
tatele eleviilor săi, dar îl nemulţumesc competiţiile
puţine din tenis. „Problema e că mergem la concurs 6
luni, după care 6 luni stăm, iar pentru un tenisman o
pauză de 6 luni este mult prea mare”.  Cel de-al treilea
Turneu Futures de Seniori din România cu puncte
ATP va avea loc în Bacău în perioada 4-14.06.2010.

n Larisa Balog

Andreea Călugăru
alături de
antrenorul 
Vasile Sărucan

S-A DAT STARTUL TURNEELOR FUTURES CU PUNCTE ATP 
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Mihai Pantiş are 26 de ani şi
lucrează ca programator la o
firmă de soft din Cluj şi este
multiplu campion naţional la
Scrabble în limba engleză.

- Ce este defapt acest joc 
scrabble?
- Scrabbleul este un joc cu

cuvinte, care poate fi apreciat chiar
şi de cineva care a rezolvat primul
lui rebus în clasa a 9-a. Regulile sunt
simple şi se găsesc pe orice site de
specialitate, ce poate mai puţină
lume ştie, este ca scrabbleul, spre
deosebire de alte jocuri cu istorie
precum şahul sau go-ul, a fost
inventat de Alfred Butts în anul
1938. O astfel de idee nouă durează
mult timp până ca lumea să devină
receptivă şi să o aprecieze cu ade-
vărat, implică multe sacrificii, dar
acest pionier nu a renunţat la visul
său, iar acum milioane de familii
din toata lumea se pot bucura de
acest joc distractiv şi educativ

- Care a fost primul tău contact
cu jocul scrabble?
-  Jocul l-am redescoperit după

mult timp, când am terminat liceul.
Jucasem o scurtă perioadă pe
Internet un joc numit Literati, iar la
scurt timp am aflat că se organizează
competiţii de scrabble şi în ţară. M-
a atras şi pe mine ideea, iar în
primul an de facultate l-am cunos-
cut şi pe Septimiu, care mi-a fost
profesor la curs. M-am înscris în
club imediat J

„BINEÎNTELES, LA SCRABBLE
AM IEŞIT CAMPION…”

- Care a fost primul turneu de
scrabble la care ai participat?
- Odată iniţiat în acest joc la

sfârşitul anului 2002, nu am stat
prea mult pe gânduri. Primul

turneu de scrabble la care am partic-
ipat a fost în anul 2003, la Târgu
Frumos. De fapt entuziasmul m-a
curprins chiar mai repede, astfel ca
în noaptea de revelion am mers la
Herculane, unde se anunţase un
turneu de scrabble. Mă aşteptam să
fie vreo 10 jucători - au venit însă cu
9 mai puţini. Am nimerit în schimb
în mijlocul unei tabere de iarnă pen-
tru studenţi. A fost cel mai frumos
revelion pe care l-am avut!
Bineînteles, la scrabble am ieşit
campion ... 

- Care a fost cea mai mare per-
formanţă a ta în scrabble?
- În aprilie 2005 am avut primul

rezultat pe plan naţional, ocupând
locul 2 la Campionatul Naţional de
Scrabble Perechi (CNSP) de la
Buşteni, avându-l coechipier pe
Septimiu Crivei. Anul următor am
obţinut locul 3 general la CNIS,
proba de partide libere. 

Potenţialul adevărat însă, l-am
descoperit jucând în limba engleză.
Am câştigat etapa de debut şi titlul
de campion naţional în ultimii 3
ani. M-am bucurat foarte mult de
calificarea la campionatele mondi-
ale, iar rezultatul (11 victorii din 24
de partide) a fost pe măsura
pregătirii şi aşteptărilor mele. Două
luni mai târziu, având în spate şi
experienţa din Malaysia, am ieşit
învingător la turneul UK Open,
câştigând divizia B cu 31 de victorii
din 38 posibile.

- Care sunt obiectivele tale în
scrabble?
- Următorul pas este clasarea în

prima jumătate la campionatele
mondiale. De asemenea, cred că titlul
de mare maestru al sportului conform
standardelor ABSP (“Association of
British Scrabble Players”)  este un
obiectiv realizabil în viitor.

n Larisa Balog

Mihai Pantiş este 
campionul cuvintelor



În UMF mişcarea sportivă este şi
a fost dintotdeauna o tradiţie,
care vine chiar de la cel care a
fondat această universitate, Iuliu
Haţieganu, care de asemenea a
fost şi unul din fondatorii
Clubului Sportiv Universitatea.

Universitatea de Medicină și
Farmacie „Iuliu Haţieganu” din
Cluj-Napoca sprijină sportul în mai
multe direcţii, atât sportul de per-
formanţă, cât şi sportul în cadrul
orelor de educaţie fizică. UMF are
echipe de fotbal şi baschet care par-
ticipă în campionatele interuniver-
sitare şi, de asemenea, se organizează
competiţii de volei pe plajă. „Există
şi o competiţie tradiţională, Cupa
„Iuliu Haţieganu-Nicolae Testemi -
ţanu” în colaborare cu Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” din Chişinău, anul
acesta având loc cea de-a cincea
ediţie pe mai multe domenii,
baschet, volei, fotbal etc. O altă

competiţie tradiţională este cea din-
tre cadrele didactice ale universităţii
şi studenţi”, a declarat preşedintele
UMF, Marius Bojiţă.

De-a lungul timpului Univer sita -
tea a avut în rândul studenţilor
nenumăraţi sportivi de perfor-
manţă, cum ar fi Ana Susan
Mocanu, voleibalistă, componentă a
lotului naţional a României, Horia
Demian care a strâns 165 de selecţii
în echipa naţională a României de
baschet şi a fost numit „Maestru al
Sportului” în 1964, Paul Marcu,
Zoltan Ivansuc, Mihai Adam com-
ponenţi ai echipei de fotbal
Universitatea din 1965, când aceas-
ta a luat Cupa României, Radu
Negoescu campion european la
tenis de masă şi fostul voleibalist al
Universităţii, Andrei Spânu, care în
momentul de faţă joacă în
Germania.

Marius Bojiţă este şi membru al
Consiliului de Administraţie al

Clubului Sportiv Universitatea, el în
trecut fiind timp de 2 ani şi jumă-
tate şi preşedinte al echipei de fotbal
„U” Cluj şi actualmente membru
fondator al fundaţiei de handbal
„U” Transilvania. „Avem un proiect
extrem de generos cu această fun-
daţie şi anume ca până în 2012 să
avem la Cluj o finală de cupe
europene”, a completat Marius
Bojiţă.

UMF se implică şi în susţinerea
celorlalte echipe ale Universităţii
prin cazări în căminele studenţeşti
pentru sportivi și arbitrii, prin
oferirea de săli de antrenament şi de
asemenea prin mese la restaurantul
studenţesc. 

„Clubul „U” pentru mine reprez-
intă ceva de suflet şi întotdeauna
când aud că un sportiv sau o echipă
ce poartă acest simbol se bate pentru
titlu am o bucurie de nedescris” a
încheiat preşedintele UMF.

n Iulia Drăgan
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Marius Bojiţă: „U pentru mine
reprezintă ceva de suflet”

Marius Bojiţă s-a născut la 18 noiembrie
1942 la Sebeş, judeţul Alba și este preşedinte
al UMF din anul 2008 şi absolvent al acestei
universităţi, autor a peste 130 de lucrări şti-
inţifice publicate în ţară şi în străinătate,
membru al Consiliului de Administraţie al
Clubului Sportiv „U” Cluj.
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Obiectivele sportului pentru tineri sunt diverse şi por-
nesc de la necesitatea de a furniza o activitate plăcută
de timp liber sau de a oferi baza de selecţie pentru
sportul profesionist.  Unele dintre aceste obiective sunt
fizice, cum ar fi dezvoltarea unor abilităţi sportive şi
asigurarea sănătăţii şi pregătirii fizice. Altele sunt psi-
hologice, cum ar fi dezvoltarea abilităţilor de lider,
autocontrolul, respectul pentru autoritate, competitivi-
tatea, colaborarea, sportivitatea sau încrederea în sine.
Sportul pentru tineri este şi o importantă activitatea
socială în care copiii îşi pot face prieteni noi şi pot
deveni parte a unor experienţe sociale.  Şi nu în ulti -
mul rând, sportul pentru tineri aduce (sau ar trebui să
aducă) distracţie, amuzament!

Distracţie. Este un termen pe care îl folosim destul de mult. Ce este de fapt
distracţia? Este fericirea, entuziasmul, satisfacţia. Să fii cu colegii tăi, să
întâlneşti provocări, să simţi incertitudinea rezultatelor, să devii mai pri-
ceput - toate acestea adaugă amuzament sportului. Distracţia este atunci
când te implici, ceva care te face fericit doar prin simpla participare.
Să câştigi produce de asemenea distracţie dar am simplifica mult lucrurile
dacă am susţine că victoria este cel mai important ingredient. Sunt studii
care arată că tinerii  puşi să aleagă între o echipă câştigătoare dar să stea
pe bancă sau o echipă mai slabă care pierde, dar să joace, ei aleg în pro-
porţie de 90% echipa mai slabă. Mesajul este clar:  Bucuria jocului este
mai importantă pentru copii decât satisfacţia victoriei. Din păcate,  încă
de la vârstă timpurie copiii încep să fie contaminaţi de accentul pe care
adulţii îl pun pe victorie, chiar dacă nu împărtăşesc acest lucru. O cale
foarte „eficientă” de a reduce satisfacţia este ca adultul să-i trateze pe
copii ca şi cum ar fi sportivi profesionişti. Noi trebuie să ţinem minte că
tinerii sportivi nu sunt adulţi în miniatură. Ei sunt copii, şi au dreptul să
se bucure de sport. Sportul pentru tineri este în primul rând o activitate de
joc: copiii au dreptul de a se bucura de sport în felul lor. Este important ca
orice program sportiv să fie centrat pe copii şi să nu devină centrat pe
adult. De multe ori cerem copiilor să intre în competiţie şi să învingă cu
orice preţ. Mai bine le-am induce ideea că sportul este doar un joc. Încer-
căm să construim propriile noastre ego-uri prin copiii nostri. Părinţii au
diferite aşteptări faţă de implicarea copiilor lor în sport. Oricare ar fi
aceste aşteptări, este foarte important să le conştinetizăm şi să realizăm că
ele nu se pot realiza în mod automat doar prin simpla participare în acti -
vităţi sportive. Simpla plasare a copilului într-o situaţie sportivă nu
garantează un rezultat pozitiv. Natura şi calitatea programului sportiv
pentru tineri are legătură directă cu implicarea şi pregătirea  antrenorului
care influenţează decisiv satisfacţia obţinută prin această activitate.
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REZULTATE EXCELENTE LA SCRABBLE
În perioada 8-11 mai a avut loc la Sliema (Malta) a
doua ediţie a European Open Scrabble Championship
(Campionatul European Open de Scrabble), la care au
participat 2 sportivi de la CS Universitatea Cluj-
Napoca: Mihai Pantiş şi Cătălin Caba.
Sportivii clujeni au continuat rezultatele foarte bune
obţinute în ultimul timp pe plan internaţional. Astfel,
Mihai a ocupat locul 12 în Divizia I (cu 16 victorii în
32 de partide), iar Cătălin locul 3 în Divizia II (cu 20
de victorii în 32 de partide). Au participat 57 de jucă-
tori (28 la Divizia I şi 29 la Divizia II) din 10 ţări. În
clasamentul pe ţări, România a ocupat un excelent
loc 3, în faţa Irlandei şi a Angliei, în condiţiile în care
competiţia a fost în limba engleză. În perioada 14-16
mai a avut loc la Qawra (Malta) puternicul turneu
internaţional de scrabble Malta Open 2010. Au par-
ticipat 90 de jucători din 11 ţări, printre care şi Mihai
Pantiş şi Cătălin Caba de la CS Universitatea Cluj-
Napoca. Aceştia au confirmat rezultatele bune de la
Campionatul European Open din urmă cu o săp-
tămână. Astfel, Cătălin Caba s-a clasat pe locul 26 cu
12 victorii din 21 de partide, iar Mihai Pantiş a ocu-
pat locul 34 cu 11 victorii din 21 de partide.
Următoarea etapă de Campionat Naţional este pro-
gramată în perioada 4-6 iunie la Botoşani. (S.C.)

GATA CU VACANŢA!
Secţia de Culturism&Fitness a Clubului Sportiv
Universitatea Cluj se pregăteşte să cucerească cât
mai multe medalii la competiţiile care vor urma.
Sebastian Văsuţ, Florin Berbecar, Graţiela Deac,
Cristian Berciu, Liviu Orosz şi Tiberiu Horvath sunt
sportivii calificaţi la Campionatele Naţionale din luna
septembrie. Programul Cupei României, a
Campionatului Naţional şi al Balcaniadelor urmează
a fi stabilit de federaţia Română de Culturism şi
Fitness. „Ne propunem cel puţin patru medalii la
Campionatele Naţionale, dintre care două de aur,
precum şi căştigarea Cupei României. În sezonul
care urmează am aşteptări mari de la Văsuţ,
Berbecar şi Horvath”, a declarat Mihai Florea,
antrenorul secţiei Culturism&Fitness a CS „U” Cluj.
Sportivii Universităţii Cluj vor concura la trei cate-
gorii: body-fitness la fete, culturism clasic şi cultu -
rism la băieţi. (R.C.)

ŞTIRI

Marius Crăciun, 
psiholog
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