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UN NOU
ÎNCEPUT!
ÎNCEPUT!

EDITORIAL

Din nou la start!
Dupã cum spuneam la ultima
întâlnire cu antrenorii ºi
tehnicienii clubului, anul 2010
este un an paradoxal. Deºi
resursele financiare au scãzut
drastic iar privaþiunile la care
sunt supuse echipele ºi
sportivii clubului au crescut
îngrijorãtor, rezultatele au
fost cele mai bune din 1996
încoace.
Dacã rezistãm ºi nu va
trebui sã ne restrângem
activitatea, atunci ºi
campionatele 2010-2011 ne
vor aduce rezultate din cele
mai bune.
Singuri, e clar, nu vom
reuºi. Avem nevoie de
sprijinul sporit al autoritãþilor
administrative locale, de
sprijinul universitãþilor
clujene ºi agenþilor economici.
“U” Cluj nu este doar un
club, el reprezintã personalitatea sportivã a Ardealului,
tradiþia ºi excelenþa în sport de
pe aceste meleaguri.

Director executiv
CS Universitatea Cluj

Ovidiu Vasu
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“A fost un meci fãrã
prea mare istoric”
Baschetbaliºtii clujeni au
învins echipa BC Perla Harghitei
Miercurea-Ciuc, cu scorul de 83
la 54, ºi au obþinut astfel a treia
victorie din acest sezon. Meciul sa disputat sâmbãtã, 16 octombrie,
la Cluj-Napoca ºi a contat pentru
etapa a IV-a a Campionatului
Naþional de baschet masculin.
Elevii lui Marcel Þenter au
controlat în totalitate partida.
Prima jumãtate a meciului a
arãtat o diferenþã clarã între cele
douã echipe, astfel, la finalul
primelor douã sferturi, scorul era
39-20.
Dupã ieºirea de la vestiare
oaspeþii au revenit în joc, iar prin
intermediul lui Levi Levine ºi al
lui Tucker Enrico Ramon au
reuºit sã câºtige sfertul al treilea,
cu scorul de 23 la 16, în urma unui
sfert în care toate punctele
echipei din Miercurea Ciuc au
fost înscrise de cãtre cei doi
jucãtori americani.
Finalul de meci le-a
aparþinut clujenilor, care au
închis tabela la scorul de 83 la 54,
dupã ce în ultimele 3 minute
studenþii au reuºit un parþial de
11-0.
Cei mai buni marcatori ai
echipei “U” Mobitelco au fost:
Kyndall Dykes ºi Milos Pesic,
ambii autori a 17 puncte, ºi
Branko Cuic cu 14 puncte.
“A fost un meci fãrã prea
mare istoric. Venim dupã o
sãptãmânã cu douã meciuri
extrem de grele iar oboseala ºi-a
spus cuvântul. Mã bucur pentru
jocul bun fãcut în defensivã, însã
mai avem de lucru în ofensivã.
Vreau sã precizez cã Zoran
Krstanovic a avut o enterocolitã,

fiind sub tratament atât astãzi cât
ºi în meciul cu Ploieºtiul. Rob
Thomson, de asemenea, a avut o
contuzie la ligamente. Suntem
într-un moment sensibil acum,
însã eu cred în tãria de caracter a
noastrã, ca grup. Ne întoarcem
înapoi la muncã ºi sper sã ne
revenim în cel mai scurt timp”, a
declarat antrenorul echipei,
Marcel Þenter.
În urmãtoarea etapã echipa
“U” Mobitelco va juca în deplasare, sâmbãtã, 23 octombrie,
în compania echipei SCM U
Craiova. Ultimul meci dintre
cele douã echipe a fost câºtigat de
cãtre clujeni cu scorul de 84 la 65,
dar pentru cã echipa din Craiova
a jucat cu cinci jucãtori strãini în
teren, concomitent, Federaþia
Romanã de Baschet a hotãrât ca
partida sã se decidã la “masã
verde”, scorul oficial fiind 20-0
pentru “U” Mobitelco.
Ovidiu Tebu
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Rezultat previzibil
Echipa de baschet feminin a
Universitãþii Cluj a pierdut
duminicã, 17 octombrie, cu
scorul de 48 la 86 întâlnirea de
pe parchetul Sãlii Sporturilor cu
LMK Sepsi Sfântu Gheorghe.
Meciul a contat pentru etapa a
III-a a Diviziei A, Seria NordVest.
Elevele antrenate de Florin
Covaciu au început foarte slab
partida, reuºind sã marcheze
doar 7 puncte în primul sfert.
Sfertul doi a însemnat acelaºi joc
timorat pentru clujence, plin de
greºeli personale ºi ratãri singure cu panoul, iar la intrarea la
pauza mare, baschetbalistele
Universitãþii Cluj erau deja conduse cu 30 de puncte.
În partea a doua a jocului,
jocul fetelor lui Covaciu ºi-a mai
revenit, însã lipsa de experienþã
ºi-a spus cuvântul, nereuºind sã
recupereze din handicap.
Rezultatele pe sferturi au
fost: 7-24, 9-22, 14-16, 18-24.
“Nu sunt mulþumit de
evoluþia fetelor, în primul rând
cã dupã atâta timp tot nu capãtã
experienþã. De exemplu, ºi cu
repunerea ºi prinderea mingii
de sub coº, sã nu o lãsãm în
teren. Noi tot aºteptãm sã
primeascã experienþã, dar
numai nu vine. Clar s-a vãzut o
timiditate a fetelor ºi plus cã
singure cu panoul au ratat, multe greºeli, pase în out", a declarat
la finalul partidei antrenorul
alb-negrelor, Florin Covaciu.
“Eu am fost un pic
dezamãgit de unele fete. Mã
aºteptam la mult mai mult de la
jucãtoarele tinere, de la care mã
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tot aºtept sã facã un salt. Primele
douã sferturi au fost un
dezastru, abia din sfertul trei sau trezit ºi au jucat un pic mai
aproape de adevãr”, a declarat
dezamãgit directorul sportiv al
secþiei de baschet feminin,
Cornel Sãftescu.
Principalele marcatoare ale
"U" Cluj au fost Adriana Pricop
cu 16 puncte, Kata Meszaros cu
9 puncte ºi Tunde Kilin cu 5
puncte. Fostul cãpitan al echipei
clujene, Florentina Ardeleanu a
marcat pentru echipa oaspete 22
de puncte. Alãturi de Ardeleanu, la LMK Sepsi Sfântu
Gheorghe evolueazã ºi Bianca

Vescan, Ildiko Vass, Andreea
Huþanu ºi Svetlana Drãguºin,
toate foste componente ale
echipei Universitãþii Cluj.
În urmãtoarea etapã, echipa
de baschet feminin "U" Cluj va
evolua în deplasare la
Municipal Satu Mare, miercuri,
20 octombrie de la ora 18:00, iar
sâmbãtã, 23 octombrie, clujencele vor primi vizita formaþiei
BC ICIM Arad. Partida va avea
loc la Sala Sporturilor “Horia
Demian” cu începere de la ora
15:30, iar preþul unui bilet de
intrare este 5 lei.

Ramona Culciar
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Învinºi în ultimele secunde
Handbaliºtii de la "U"
Transilvania au fost învinºi
sâmbãtã, 16 octombrie cu
scorul de 19 la 20, dupã ce au
fost conduºi de cãtre formaþia
suceveanã pe toatã durata
partidei. Meciul cu Bucovina
Suceava a contat în cadrul
etapei a VII-a a Ligii Naþionale
de handbal masculin.
Oaspeþii au reuºit sã se
desprindã chiar ºi la 6 goluri(511 în minutul 21), iar la pauzã
au intrat cu avantajul de 13 la 9.
Finalul a fost unul de infarct.
Cu 30 de secunde înaintea
fluierului final, handbalistul
clujean Vlad Vlãduþ a restabilit
egalitatea, 19-19, însã la ultima
acþiune de atac, suceveanul
Chiruþ a înscris, aplicând

elevilor lui ªtefan Constantin
prima înfrângere de pe teren
propriu din acest sezon
competiþional ºi a doua din
campionat, dupã 32-35 cu HCM
Constanþa.
"Am ratat foarte mult. Neam creat foarte multe ocazii de
gol, dar am ratat enorm de
mult. Aºa cum am declarat la
conferinþa de presã de
dinaintea meciului diferenþa au
fãcut-o portarii, n-am reuºit sã
marcãm. Îmi pare rãu pentru
publicul minunat, dar ratãrile ºi
lipsa de luciditate au fãcut ca cei
de la Suceava sã câºtige. Asta
este, astãzi au meritat victoria.
Tot timpul ne-au condus, tot
am alegat ºi am ajuns la egal,
dar au dat gol în ultmele

secunde", a declarat la finalul
partidei antrenorul
Handbalisºtilor, ªtefan
Constatin.
Marcatorii Universitãþii
Transilvania au fost: Alin
Bondar cu 6 goluri, Vlad Vlãduþ
cu 4 goluri, Andrei Grasu cu 3
goluri, Mihai Buºecan ºi Cãlin
Hagiu, ambii cu câte 2 goluri,
Mihai Bogdan ºi Alexandru
Musteaþã cu câte 1 gol.
În urmãtoarea etapã,
programatã în 6 noiembrie de la
ora 17:00, "U" Transilvania va
evolua tot pe teren propriu cu
HC Odorhei.

Ramona Culciar

4 judoka la
Campionatul
Mondial
Diana Kovacs (44 kg),
Alexandra Pop (48 kg), AnaMaria Ghindariu (48 kg) º i
Loredana Ohâi (57 kg) vor
participa în perioada 21-28
octombrie la Campionatele
Mondiale de junioare organizate
în Maroc.
“Dupã medaliile obþinute la
Campionatele Europene,
Kovacs º i Ohâi sunt printre
favorite º i la mondiale.
Vicecampioana mondialã la
cadete, Alexandra Pop a fost o
surprizã, dar sper sã obþinã vreo
medalie º i în Maroc”, a declarat
antrenoarea fetelor, Gianina
Andreica.
R.C.
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Branduri ºi sport
Promovarea brandurilor
prin sport si a sportului cu
ajutorul brandurilor comerciale
este o actiune de comunicare
extrem de interesanta, folosita cu
mare succes si mari bugete in
tarile dezvoltate, care au o
importanta traditie in acest sens.
In România, sportul cunoaºte în
ultimii ani o dezvoltare care
incepe sa convinga din ce in ce
mai multe companii ºi branduri
sa foloseasca puterea sportului
de a atinge ºi a interacþiona cu
numeroºii fani, care sunt
bineinteles si consumatori.
Sportul este un nemaipomenit catalizator ce poate
pune brandurile în legãturã cu
mii ºi mii de suporteri. Fiind o
platformã puternicã prin care
companiile pot sã atingã ºi sã
relaþioneze cu masele de
consumatori pasionaþi de
fenomenul sportiv, sportul oferã
companiilor oportunitatea de asi crea rapid notorietate, imagine
pozitiva si preferinta in randul
publicului prin alinierea
valorilor de brand la valorile
tradiþionale ale sportului.
Pasiunea si determinarea,
competitivitatea, spiritul de
echipa, dinamismul si implicarea
sunt valori care vor fi asimilate
brandului si sportului intr-o
relationare cu dublu sens, cu
rasfrangere si influenta asupra
fanilor si consumatorilor.
Diferit faþã de marketingul
tradiþional, sponsorizarea în
sport permite brandurilor sã
intre mai direct în mintea
consumatorilor, programele de
sponsorizare transferând
subliminal pasiunea pentru
sport sau pentru echipã ori un
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sportiv catre un brand. Astfel,
sponorizarea confera companiei,
brandului si produselor acestuia,
în mod relevant, o coeziune
puternica si rapida cu consumatorul care altfel este mai greu
de realizat. Pe de alta parte,
mediul de business localregional naþional poate sa joace
un rol determinant în
transformarea financiarã a
numeroase sporturi din
România, oferind un fundament
solid pentru dezvoltarea pe
termen lung a acestora,
realizarea de venituri de cãtre
cluburi ºi sportivi prin care sã-ºi
creascã performanþele. Companiile au ºansa de a ieºi în evidenþã
într-o piaþã mare consumatoare
de sport prin legãturi emoþionale
cu impact rapid ºi direct, care
creaza ataºamentul consumatorului-fan faþã de un brand sau
altul.
Comunicarea potrivita intre
companii si sportivi, cu
implicarea mass media, a autoritatilor publice, a institutiilor
poate produce valoare adaugata

tuturor partilor. Dar fie ca este
vorba de relationarea intre
mediul de business si sport, sau
intre autoritati si cluburi, de
functionarea pozitiva a acestei
comunicari va beneficia in final
comunitatea locala, fanii si
consumatorii, care se vor bucura
de un fenomen sportiv de
calitate, intrat intr-o normalitate
a vietii.
Respect Media este o agentie
de marketing si comunicare in
industria sportului din Romania
cu sediul in Cluj. Prin
parteneriatul incheiat cu CS
Universitatea, Respect Media are
ca obiectiv promovarea clubului
prin actiuni concrete care sa
conduca la cresterea vizibilitatii
si imaginii pozitive, sa asigure
atragerea de finantari pentru
dezvoltarea si succesul acestuia.

Respect Media
Contact:
office@respect-media.ro
foto: gsp.ro
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Loturile echipelor CSU
în sezonul 2010-2011

ATLETISM
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Arba Silvia. Heptatlon. 01.08.1988

Balint Beata. Sulita. 10.05.1991

Botezan Mihaela. Maraton.21.11.1976

Calugaru Andreea Ioana. lungime. 14.05.1988

Glogovetan Dan. Greutate. 19.01.1990

Kecskes Levente. Prajina. 02.01.1987

Kiss Roland. 100 m. 07.05.1990

Lutas Sergiu. Prajina. 12.05.1988

Marian Augustin Ioan. Prajina. 12.08.1990

Martin Andrei. disc. 10.11.1991

Nagy Judit. Heptatlon. 14.09.1989

Prof. Bogdan Vasile. Antrenor

Prof. Raduly Carol. Antrenor. 28.08.19490

Prof. Vasile Sarucan. Antrenor. 23.08.1945

Roman Bogdan. 100-200 mp. 21.07.1990

Salajan Gabriel. 100 mp. 12.07.1991
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Savoaia Malina. Prajina. 20.02.1994

Serban Razvan. Disc. 18.09.1991

Strimb Mihai. 100m. 13.06.1990

Tufa Alexandru Nicolae. Inaltime. 28.05.1989

Tufa Alexandru Nicolae. Inaltime. 28.05.1989

BASCHET FEMININ

Al-Shaar Angela. Pivot. 09.04.1993

Bocskai Orsolya. Fundas, extrema. 27.01.199

Chiorean Raluca. Fundas, extrema. 20.06.1990

Coldea Andrada. Extrema. 11.01.1991

Covaciu Florin. Antrenor. 25.05.1977

Ferenczi Flavia. Extrema. 06.01.1991

Ferestian Eliza. Pivot,extrema. 07.03.1992

Fodor Marta. Extrema. 01.08.1991

Kerekes Emese. Extrema. fundas. 08.12.1992

Kilin Tunde. Fundas. 25.12.1991

Meszaros Kata. Pivot. 14.05.1990

Nicorut Diana. Fundas. 05.05.1993
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Patrut Roxana. Pivot, extrema. 05.09.1991

Pop Andreea. Extrema, pivot. 02.04.1990.

Pop Irina. Pivot, extrema. 07.02.1985

Purcari Alexandra. Pivot, Extrema. 15.01.1992

Tamas Krisztina. Pivot. 02.03.1992

Pop Norina. Fundas. 10.08.1991

BASCHET MASCULIN
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Andrei Bercean-fundas G-24.07.1989

Branko Cuic-Fundas G-08.09.1978

Catalin Alexandru Ratiu
kinetoterapeut-12.10.1987

Claudiu Fometescu- fundas g-29.09.1973

David Lawrence-extrema f-20.05.1985.

Dorin Pintea-antrenor secund-10.08.1968

Ioan Alexandru Pop-fundas-04.02.1990

Kindall Dykes-fundas-12.11.1987

Marcel Dan Tenter-antrenor-26.07.1969

Mihai Silvasan- Extrema F-20.01.1985

Milos Pesic-Extrema F-18.11.1984

Octavian Crainic-extrema-05.07.1992
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Paul Chetreanu- Fundas G-30.04.1985

Rob Thompson-Pivot-28.01.1982

Sabin Faur-extrema F-02.04.1990

Vlad Ioan Corpodean-fundas-01.02.1991

Zoran Krstanovic-pivot-18.07.1982

Szanta Szabolcs-pivot-11.05.1987

CULTURISM

Adrian Valeanu- 29.03.1985
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Cristian Berciu-16.08.1983

Florin Berbecar-15.04.1974

Sebastian Vasut-10.06.1974

Tiberiu Horvath-14.02.1974

Gratiela Deac-13.12.1977
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HANDBAL FEMININ
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ANI-SENOCICO Mihaela-centru-14.02.1981

BEREI Imola-portar-19.08.1987

BILIGA Adela-pivot-05.05.1988

BRANZAN Daniela-pivot-14.09.1988

CHINTOAN Florina-pivot-06.12.1985

Cosmin Salajan-director sportiv-27.07.1983

DINCA Nicoleta-entrema stanga-02.07.1988

Gheorghe Covaciu-antrenor-08.07.1957

JOLDES Roxana-inter stanga-31.01.1989

OLTEAN Laura-inter dreapta-20.07.1989

PARASCHIV Magdalena-extrema dreapta-11.08.1982

PETROCZI Viktoria-portar-27.02.1983

SUBA Viorica-portar-03.05.1989

TETEAN Andreea-centru-25.02.1989

TIVADAR Mihaela-inter stanga-14.06.1982

TUDORACHE Adriana-centru-06.08.1982

TURCAS Alina-inter stanga-01.04.1972

Victor Baciu-kinetoterapeut-23.12.1966

VINTILA Simona-inter dreapta-05.01.1981
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HANDBAL MASCULIN

Bondar Alin-centru-16.07.1981

Burca Voicu Cristinel-inter stanga-27.06.1979

Fazakas Levente Paul-inter dreapta-30.11.1990

Fenesan Paul Dragos-portar-09.03.1990

Grasu Andrei-inter dreapta-06.10.1984

Hagiu Calin-inter stanga-28.02.1988

Ioan Ani Senocico-extrema stanga-24.04.1980

Irimias Ionica Stelian-extrema dreapta-30.03.199

Jurca Liviu-antrenor secund-19.09.1953

Mihai Bogdan Petru-inter dreapta-21.06.1982

Mihai Busecan-pivot-01.06.1987

Radu Lazar-inter stanga-19.09.1987

Razvan Szopka-portar-19.07.1983

Stanescu Tudor-portar-19.06.1989

Stefan Constantin-antrenor-10.01.1968

Trif Mugurel-kinetoterapeut-22.10.1980

Alexandru Musteata-extrema dr-15.12.1985

Turcu Emilian-centru-12.10.1990

Vlad Vladut-extrema stanga-03.05.1990

Ionut Mincan-centru-01.02.1988
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JUDO

12

Andreea Badache(03.01.1991)

Andrei Petruta(08.08.1993)

Angela Mara(15.02.1991)

Bogdan Carmen. 20.10.1984

Caprioru Corina. 18.07.1986

Catuna Andreea. 02.10.1987

Danut Burza(30.03.1986)

Dobre Stefania. 13.05. 1996

Ene Ramona. 19.11.1993.jpg

Ghindariu Ana. 03.05.1993

Ioanca Cristina. 31.08.1996

Kovacs Diana. 24.04.1991

Lazar Ana-Maria. 03.03.1990

Matei Cristina. 24.03.1993

Matei Dulgheru(10.04.1988)

Mirela Nimigean(25.94.1990)

Nicolae Pop(30.09.1986)

Ohai Loredana. 17.07.1992
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Pop Alexandra. 26.01.1994

Roxana Ioanca(18.12.1993)

Salanta Andreea. 31.12.1995

Stoica Ioana. 05.08.1993

RUGBY

Alin Vagner. Fundas. 08.08.1991

Barbu Nino. Linia a III-a. 02.11.1986

Boar Romulus. Pilier. 24.01.1980

Boca Ioan-Ciprian. Pilier. 24.01.1988.

Buzea Sergiu. Pilier. 12.02.1987

Cabuz Cosmin. Demi. 12.09.1986

Chihaia Octavian. Antrenor. 27.10.1950

Ciaparii Iustin. Taloner. 02.07.1990

Citea Remus Florin. Taloneor. 28.09.1991

Costan Andrei Ionut. Aripa. Linia a III-a. 07.04.1988

Costan Liviu. Centru-aripa. 11.06.1990

Cozma Mihai. Aripa. 11.08.1990

Cristian Sauan. centru. 18.03.1974

Curca Claudiu. Linia a II-a-Lina a III-a. 05.12.1990

Doroftei Vasile. Taloneor. 09.10.1986

Gavril Tudor Radu. Linia a III-a. 09.01.1986
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Gorcioaia Mihai. Linia a III-a. 11.10.1989

Ionescu Bogdan. Linia a II-a. 13.01.1979

Iuras Dragos. Aripa. 24.08.1991

Marginean Simion. Antrenor Secund. 21.07.1960

Marinca Cristian. Demiu. 24.12.1991

Martac Daniel. Linia a III-a. 11.02.1992

Miron Laurentiu. Aripa. 02.06.1992

Palii Mirel. Centru. 06.05.1991

Paul Ailenei. Linia a II-a.12.06.1990

Popean Aurel. Organizator. 31.03.1970

Pralea Radu. Mijlocas la gramada. 20.08.1989

Rares Moldovan. Pilier. 16.01.1977.

Simion Merdan. Linia a II-a. 26.12.1978

Suarasan Dinu. Aripa. 10.08.1992

Sergiu Pop. Aripa. 02.08.1988
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Utiu Alin. Mijlocas de deschidere. 27.01.1985

Numai ,,U” / nr. 28 / octombrie 2010

SCRABBLE

Adrian Tamas (02.10.79)

Andrei Alexandrov (01.05.80)

Bojita Mircea (10.05.1950)

Boldor Calin (01.09.1992)

Catalin Caba (22.12.73)

Corneliu Faur (23.09.62)

Czaher Alexandru (10.08.1964)

Dan Sibef (25.03.90)

Daniela Boldor (02.10.69)

Fabian Iuliu (10.11.1964)

Galis Adrian (21.10.1987)

Liana Vagai (15.07.85)

Liliana Gall (18.08.53)

Marginean Cristina (12.02.80)

Matei Costache (07.06.95)

Matei Gall (24.11.55)

Mihai Pantis (04.11.1983)

Mihalache Vasile (10.01.62)

Noemi Vincze (11.05.97)

Ovidiu Tamas (15.07.53)
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Popescu Cristian (23.12.1968)

Septimiu Crivei (21.09.71)

Vincze Cristina (03.10.1972)

Zbranca Emil (05.08.1971

TENIS

Alexandru Marincas-16.05.1994

16

Andreea Rusu 17.01.1992

Axell Daniel Farcas-29.09.1991

Giurgiu Ilie 4.06.1987.

Hada Grigore- 02.12.1989

Jurj Florin 16.03.1987

Karola Diaconescu

Septimiu Fratila-25.05.1985

Stelian Petruta 19.02.1973

Farcas Ioan 27.03.1991
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VOLEI FEMININ

Adriana Ceobanu-libero-04.10.199

Alexandra Ariton-universal-02.11.1989

Alexandra Ciontos-extrema-14.01.1987

Andreea Bucur-coordonator-01.10.1989

Bianca Cenan-coordonator-06.11.1987

Bogdan Muresan-kinetoterapeut-26.04.1984

Carmen Crisan-centru-14.06.1987

Danut Ciontos-antrenor-22.09.1962

Diana Bercea-extrema-08.06.1990

Izabella Costea-extrema-06.01.1990.

Melinda Dobes-centru-25.06.1988

Petra Sikos-extrema-23.12.1990

Roxana Nechiti-libero-19.12.1989

Timea Stirt-centru-30.11.1990
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Adrian Fuzesi-centru-16.01.1987.JPG

Andrei Georgescu-ridicator-22.03.1991

Bogdan Bratosin-extrema-15.05.1989

Bogdan Tanase-antrenor secund-07.07.1981

Cosmin Ghimes-coordonator-30.07.1979

Daniel Pop-universal-03.03.1985

Danut Mititelu-extrema-08.06.1981

Doru Ghimes-libero-26.05.1983

Gabriel Cherbeleata-secund-04.05.1991

Ionut Badea-extrema-27.10.198

Ionut Rus-centru-23.12.1982

Mihai Popovici-secund-13.09.1991

Razvan Valcelean-extrema-22.02.1989

Romeo Lotei-centru-26.04.1979

Mircea Dudas-antrenor-27.11.197
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LA CE SÃ NE GÂNDIM ÎN TIMPUL
COMPETIÞIEI ?
Când suntem angrenaþi într-o competiþie
ar fi bine sã ne gândim cât mai puþin la
rezultatul jocului nostru. În loc de acest
lucru, focalizaþi-vã în întregime asupra
procesului, asupra sarcinii pe care sã o
î n d e p l i n i þi . A s t a n u î n s e a m n ã
concentrarea exclusivã asupra tehnicii de
execuþie sau asupra biomecanicii
miº cãrilor. Focalizarea se face pe
aspectele mentale ºi fizice necesare
Marius Crãciun
psiholog
pentru a evolua cât mai bine. Gândirea
centratã pe rezultat este ca ºi cum am numãra banii pe care încã
nici nu i-am câºtigat. Atunci când ne gândim la rezultatul pe
care urmeazã sã îl realizãm, ne pierdem concentrarea. De fapt,
noi nici nu putem deveni eficienþi dacã ne gândim în viitor.
Viitorul nu îl putem controla, singurul lucru pe care îl putem
controla este propriul nostru efort ºi comportament. Desigur,
dacã ne gândim la viitor în sens pozitiv, ne putem creºte
motivaþia, dar acest lucru poate actiona împotriva noastrã
atunci când avem nevoie sã ne focalizãm pe execuþia unor
sarcini imediate cerute de competiþie.
Dacã te simþi distras de gândurile privitoare la rezultat,
încearcã sã le pui de-o parte ºi concentreazã-te pe ce ai de fãcut
în momentul respectiv. Acest lucru nu este deloc simplu,
necesitã antrenament. Înaintea unei competiþii întreabã-te care
ar putea sa fie cel mai rãu lucru care s-ar putea întâmpla? Cât ar
putea dura acest lucru? Ce probleme ar putea sã aparã? Este o
problema de viaþã ºi de moarte? Ai mai trecut prin astfel de
situaþii? Stabileºte o perspectivã realã asupra rezultatului,
pregãteºte-te mintal ºi bucurã-te de ziua pe care o trãieºti. De
fapt, cea mai simplã modalitate de a scãpa de gândurile cu
privire la rezultat este sã fii ancorat în prezent. Ancorarea în
prezent se realizeazã foarte eficient prin folosirea unor rutine
competiþionale. Dar despre acestea în numãrul viitor.
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Campionatul Naþional de Scrabble Liber
Clubul Sportiv Universitatea ºi Federaþia Românã de
Scrabble, cu sprijinul hotelului Ary, organizeazã la ClujNapoca primele douã turnee din cadrul Campionatului
Naþional de Scrabble Liber 2010, seniori ºi juniori.
Acestea se vor desfasura în perioada 22-24 octombrie, în
sala restaurantului hotelului.
Vor participa aproximativ 50 de sportivi (40 de
seniori ºi 10 juniori), de la diverse cluburi sportive din
þarã. Turneele vor fi foarte puternice, primii 20 de jucãtori
din clasamentul la zi al Campionatului Naþional 2010
anunþându-ºi participarea. C.S. Universitatea va fi
reprezentat de aproximativ 15 sportivi, mai mulþi dintre ei
având ºanse bune de a ocupa locuri pe podium. Fiecare
turneu va cuprinde 8 tururi în sistem elveþian.
Programul competiþiilor este urmãtorul:
Turneul 1: vineri 22.10.2010, între orele 10-13 ºi 15-20;
Turneul 2: sâmbãtã 23.10.2010, între orele 10-13 ºi 15-18
ºi duminicã 24.10.2010, între orele 9-11.
Festivitatea de premiere este programatã duminicã
la ora 12. De asemenea, sâmbãtã 23.10.2010 va avea
loc, tot la Hotel Ary, vernisajul expoziþiei doamnei
Mihaela Mandicescu (MANDY), una dintre temele
expoziþiei fiind galeria jucãtorilor de scrabble.
Septimiu Crivei

RUGBY: U-CLUJ învinge concurenþa
Jucatorii lui Octavian Chihaia s-au luptat pana in
ultimul moment si au castigat meciul decisiv cu CSM
Buc. Suceava, scor 15-29, calificandu-se astfel in
SuperLiga. Rugby-ºtii Universitatii Cluj au reusit sa
castige 7 meciuri din 10 in Play-Out-ul Diviziei Nationale.
„A fost un campionat greu, din punctul nostru de
vedere, pentru ca am luptat umar la umar cu echipa
Iasiului pana in ultima etapa. Din fericire noi am avut
castig de cauza datorita in mare parte grupului, dar in mod
special a lui Cristi Sauan, proaspat reintors din italia care
a contribuit decisiv la evolutia echipei.” a declarat fostul
capitan, Nino Barbu.
Echipa mai are de disputat anul acesta meciuri de
Cupa si turnee de rugby in 7.
(A.O.)
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