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EDITORIAL
Handbalul feminin din ºcoalã cãtre
performanþã
Totul începe cu o primã
aruncare cu mingea la
poartã, de cele mai multe
ori sub îndrumarea
profesorilor de sport.
Momentul în care un
simplu program de ºcoalã
se transformã pentru
fetele noastre în
antrenament propriuzis,când niºte simple
exerciþii impuse devin
pasiune, e o linie pãzitã
de îngeri.
A c u m î n c e p e
confruntarea cu sine, cu
echipa, cu celelalte
echipe. Continui sã te
a n t r e n e z i , î þ i
î m b u n ã t ã þ e º t i
performanþele fizice ºi
tehnice pentru a ajunge la
victorie. Cuvinte ca:
goluri, competiþie, cupã,
campionat – te motiveazã
sã te pregãteºti, sã
continui lupta trecând
peste piedici, peste
înfrângeri, peste succese,
cu încrederea cã în
urmãtorul meci vei
învinge, cã vei face
meciul vieþii tale. Dorim
succes fiecãrei fete care
porneºte pe acest dur ºi
frumos drum al
handbalului feminin de
competiþie.
Respect Media
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“O înfrângere prea durã”
“Studentele” au pierdut cu
scorul de 30-37 (16-17) in fata
lui VFL Oldenburg in prima
mansa a Turului III al Cupei
EHF, dar promit ca vor da totul
in returul din Sala “Horia
Demian”.
Jucatoarele noastre au
debutat cu dreptul si
conduceau in minutul 14 cu
scorul de 10-5, gratie unui joc
foarte bun, atat in atac cat si in
aparare, acolo unde am reusit
sa blocam in repetate randuri
tentativele de atacuri in viteza
ale adversarelor. Ambele
echipe incep insa o sarabanda
a ratarilor, iar germancele
reusesc sa recupereze 4 goluri
dintr-un foc, apropiindu-se la
un singur gol
( 1 0 - 1 1 ,
m i n . 2 0 ) .
Tehnicianul lui
“
U
”
,
Gheorghe
Covaciu, cere
timeout,
incercand sa
r e p u n a
masinaria in
functiune,
insa la pauza
nemtoaicele
conduceau cu
un singur gol,
scor 17-16.
Oldenburg
nu poate sa se
distanteze,
intrucat “U”
inscrie de
fiecare data
d u p a c e
primeste gol
in partea
secunda, dar

jocul nostru incepe sa scartaie
dupa minutul 45, diferenta
crescand la patru goluri in
favoarea nemtoaicelor dintrun foc. Covaciu cere din nou
timeout, dar pasenta nu-i mai
iese de aceasta data, iar
adversarele noastre nu iarta
pe contraatac, distantadu-se la
7 goluri, o diferenta mare, o
diferenta care nu este
imposibil de recuperat in
mansa retur, in care voi, fanii
culorilor “alb-negre” sunteti
asteptati in numar cat mai
mare in tribunele Salii “Horia
Demian”.
Adrian Costeiu

Numai ,,U” / nr. 28 / octombrie 2010

“Calificarea nu e pierdutã”
Desi au pierdut partida
tur (30-37), “studentele”
raman increzatoare in sansele
lor in revansa cu Oldenburg,
din Sala “Horia Demian” din
Cluj-Napoca.
Dupa infrangerea din
partida tur, “U” Jolidon Cluj
are o singura alternative
pentru a se califica in optimile
Cupei EHF: o victorie la peste
7 goluri in fata formatiei
germane VFL Oldenburg. Cu
toate ca misiunea nu se anunta
usoara, handbalistele de la
“U” Jolidon Cluj promit o

partida mare cu formatia
germana, moralul echipei
fiind ridicat, iar dorinta de
revansa cu atat mai mare.
“Am reusit sa trecem peste
momentele grele pricinuite de
infrangerea din tur, iar acum
suntem mai unite ca niciodata.
Ne dorim foarte mult aceasta
victorie si invitam publicul sa
ne sustina cat mai puternic.
avem nevoie de suportul lor”,
a spus extrema dreapta
Magda Paraschiv, una dintre
cele mai bune jucatoare ale
echipei noastre in mansa tur.

“Am pierdut pe mana
noastra partida tur, ne-am
lasat prea usor descoperite in
defensiva in anumite
momente si asta ne-a costat.
Sper ca publicul sa ne
incurajeze asa cum stie,
pentru ca avem mare nevoie
de sprijinul suporterilor
nostri”, a declarat, la randul
ei, interul Mihaela Tivadar.
Partida “U” Jolidon Cluj –
VFL Oldenburg va fi arbitrata
de cuplul muntenegrean Ivan
Pavicevic / Milos Raznatovic.

ªI TU POÞI CONTRIBUI LA CALIFICAREA FETELOR DE LA "U" JOLIDON ÎN OPTIMILE CUPEI EHF!
ÎNCURAJEAZÃ-LE PE ÎNTREAGA DURATÃ A PARTIDEI!!!
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Echipa de handbal
feminin a Clubului Sportiv
Universitatea Cluj a fost
fondata in anul 1968, insa nu
a cunoscut gloria decat dupa
a doua jumatate a anilor
1990, promovand in prima
liga in anul 1996.
Anul 1998 a adus si
primul “podium” pentru
echipa noastra, “U”
clasandu-se la finele
sezonului pe pozitia a treia.
Dupa o perioada de acalmie,
odata cu sosirea pe banca
tehnica a lui Gheorghe
Covaciu, “studentele” au
inceput sa conteze din ce in
ce mai mult in handbalul
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feminin romanesc. In 2007,
clujencele s-au facut
remarcate si pe plan
European, adaugand clasarii
pe locul 3 in ierarhia Ligii
Nationale si calificarea in
finala Challenge Cup,
pierduta din pacate in fata
sarboaicelor de la Najsa Nis.
Urmatorul sezon le-a adus
“studentelor” lui Covaciu o
participare in Cupa Cupelor,
acolo unde au fost eliminate
in sferturi de croatele de la
Podravka Koprivnica,
formatie care isi trecuse in
palmares si Liga Campionilor.
Dupa un sezon 2008-2009

mai putin reusit, “U” Jolidon
Cluj a revenit in forta in 2010,
trecandu-si in palmares
pentru prima data in istorie
titlul de vicecampioana a
Romaniei. Gratie
coeficientului de tara al
Romaniei, formatia ce poarta
un echipament “alb-negru”
s-a calificat in Turneul
Preliminar al Ligii
Campionilor, unde a incheiat
competitia cu capul sus dupa
echipe de renume ale
handbalului european,
precum IK Savehof si Byasen
Handball.
Adrian Costeiu
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VFL Oldenburg
Clubul VFL Oldenburg are o
istorie de peste un secol, fiind
infiintat in anul 1894, insa
adversara noastra din Turul III
al Cupei EHF a inceput cu
adevarat sa fie o echipa de luat
in seama la sfarsitul anilor 1970.
Primul trofeu cucerit de VFL
Oldenburg a fost Cupa
Germaniei, in anul 1981.
Aceasta reusita le-a oferit sansa
nemtoaicelor sa evolueze in
Cupa IHF, fara performante
remarcabile. Sezonul 1985-1986
le-a adus prima clasare pe
podium in Bundesliga
adversarelor noastre, din acest
moment Oldenburg devenind
o echipa de pluton in intrecerea
interna.
Revenirea pe primul plan al
handbalului feminin german s-
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a produs odata cu sezonul
2007-2008, cand VFL
Oldenburg a castigat Cupa
Challenge, dupa ce a trecut de
frantuzoaicele de la Merignac
cu scorul general de 60-51.
Urmatorul sezon a fost din nou
un real succes pentru echipa ce
evolueaza in tricouri de culoare
verde, atingand pentru prima
data faza semifinala in Cupa
Cupelor. Totodata, Oldenburg
a incheiat sezonul pe locul 3 in
Bundesliga, egalandu-si cea
mai buna performanta din
istorie. De asemenea, formatia
antrenata de polonezul Leszek
Krowicki a cucerit pentru a
doua oara in istoria sa de 30 de
ani Cupa Germaniei.
Adrian Costeiu
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Debut cu dreptul în CEBL
Dupã victoria obþinutã în
campionat, în faþa echipei
CSU Cuadripol Braºov, scor
109-49, “U” Mobitelco BT Cluj
a debutat cu dreptul în actuala
ediþie a Ligii Europei Centrale
(CEBL), impunându-se cu
scorul de 90 la 61 în faþa
echipei maghiare
Marso-Vagep
Nyiregyhaza, într-un
meci ce s-a disputat
marþi 16 noiembrie, la
Cluj-Napoca.
Începutul de
partidã le-a aparþinut
clujenilor, care ºi-au
adjudecat primul sfert
dupã ce au înscris 25
de puncte, faþã de
doar 6 reuºite de
vizitatori.
Sfertul doi, însã, a
fost total opus. Echipa
din Ungaria a arãtat cã
nu a venit la Cluj doar
în vizitã ºi s-a impus
în sfertul al doilea cu
scorul de 32 la 15,
astfel cã cele douã
echipe intrau la vestiare când
tabela arata 40-38, în favoarea
clujenilor.
La revenirea de la
vestiare, elevii antrenaþi de
Marcel Þenter s-au vãzut
egalaþi, scor 40-40, însã
univeristarii clujeni nu s-au
lãsat intimidaþi ºi au revenit în
joc câºtigând sfertul al treilea,
astfel cã înaintea ultimului
sfert scorul era 67-52.
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Finalul de meci le-a
aparþinut clujenilor care pe
lângã jocul bun au gãsit timp
ºi pentru spectacol, Kyndall
Dykes ridicând sala în
picioare, cu 4 minute înainte
de final, cu un slamdunk de
toatã frumuseþea.

La finalul meciului tabela
arata 90-61 în favoarea
baschetbaliºtilor clujeni, dupã
un joc în care cei mai buni
marcatori din echipa gazdã au
fost: Zoran Krstanovic cu 24
de puncte, Kyndall Dykes, 23
de puncte ºi Rob Thomson
autor a 13 puncte.
“Deºi am câºtigat la o
diferenþã considerabilã sunt
nemulþumit de evoluþia din
sfertul al doilea. A intervenit o

relxare, care deja devine
cronicã, ºi este inadmisibil
pentru o echipã de nivelul
nostru sã nu avem reacþie în
unele momente ale jocului.
Dacã nu o sã remediem
aceastã problemã, ne va afecta
în timpul campionatului. Liga
Europei Centrale este
importantã pentru
faptul cã jucãm
meciuri în mijlocul
sãptãmânii în
compania unor echipe
puternice”, a declarat
antrenorul echipei,
Marcel Þenter.
Pe lângã “U”
Mobitelco ºi echipa
din Nyiregyhaza, în
CEBL 2010-2011, vor
mai juca
ºi echipele Gaz
Metan Mediaº ºi BC
Helios Domžale
(Slovenia). Cele patru
echipe vor juca fiecare
cu fiecare în sistem
tur-retur.
Urmãtorul meci al echipei
antrenate de Marcel Þenter va
avea loc duminicã, 21
noiembrie, în deplasare, în
compania echipei BC
Timiºoara. Meciul va conta
pentru etapa a XI-a a Diviziei
A ºi va începe de la ora 18:00
fiind transmis în direct de
cãtre postul de televiziune
TVR3.
Ovidiu Tebu
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Baschetbalistele ºi-au gãsit ritmul
Echipa de baschet feminin
a Universitãþii Cluj a reuºit
douã victorii în ultimele douã
etape ale Diviziei A.
Elevele lui Florin Covaciu
nu au avut un debut prea
fericit de sezon, suferind ºase
înfrângeri în primele ºase
etape. Clujencele au reuºit
însã sã depãºeascã forma
slabã ºi au reuºit douã victorii
în ultimele etape ale Diviziei
A, ambele pe teren propriu, în
faþa formaþiilor Universitatea
LPS Alba Iulia ºi CSM Oradea.
Dacã primul meci, cel
împotriva formaþiei din Alba,
a fost câºtigat cu greu, la
limitã, cu 58-55, cea de a doua
partidã, împotriva formaþiei
din Bihor, a fost la discreþia
alb-negrelor, care s-au impus
la scor, 92-46.
Baschetbalistele
Universitãþii au fost net
superioare în faþa orãdencelor
ºi au arãtat ca o echipã sudatã,
în care relaþiile de joc au
funcþionat foarte bine. Patru
jucãtoare, Kilin, Chioran,
Ferenczi ºi Andreea Pop au

fost cele mai bune marcatoare
ale clujencelor, cu câte 14
puncte, fiind urmate de Marta
Fodor, care a înscris 12 puncte.
Celelalte marcatoare ale
universitarelor au fost Pãtruþ
cu 6 p, Coldea ºi Kata
Meszaros câte 5, Bocskai 4 p,
Norina Pop ºi Angela Al Shaar
câte 2 p.
De cealaltã parte, CSM
Oradea a avut douã jucãtoare,
Gavra ºi Adi, care au marcat
câte 16 puncte.
„În meciul cu Alba Iulia
jucãtoarele au fãcut câteva
greºeli copilãreºti, dar a fost
bine cã am reuºit sã învingem.
Meciul cu Oradea a fost la
discreþia noastrã. Dacã am fi
jucat aºa ºi în meciurile din
deplasare cu cele douã echipe,
acum ne-am fi luptat cu ºanse
reale sã ajungem în play-off.
Aºa din pãcate mai avem
acum doar ºanse teoretice de
calificare“, a declarat
tehnicianul Florin Covaciu,
dupã victoria cu CSM Oradea.
Marta Fodor a suferit o
entorsã în a doua parte a

jocului ºi a fost scoasã de pe
teren pe braþe de cãtre
antrenorul Florin Covaciu.
Din fericire accidentarea nu
este una gravã ºi sunt ºanse
foarte mari ca jucãtoarea sã
revinã pe teren în partida
urmãtoare de campionat.
În urma acestui succes,
Universitatea Cluj a urcat pe
locul 6 al Diviziei A, cu 10
puncte, la egalitate cu
Universitatea LPS Alba Iulia,
formaþie care are însã un
coºaveraj mai bun.
„Studentele“ vor juca în
etapa urmãtoare, sâmbãtã 20
noiembrie, în deplasare la
LMK Sf. Gheorghe, echipa de
Laurenþiu Boariu

Clasamentul seriei de Nord Vest a Diviziei A
1. LMK Sepsi Sf.Gheorghe
2. ICIM Univ. Arad
3. Bega Danzio Timisoara
4. Municipal Satu Mare
5. CSU LPS Alba Iulia
6. Universitatea Cluj
7. CSM U Oradea
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Volei masculin:

Prima înfrângere pe teren propriu
Echipa de volei masculin
a Universitãþii Cluj, condusã
de Mircea Dudaº, a suferit
prima înfrângere pe teren
propriu, in etapa a VI-a, a
Campionatului Diviziei A1, în
faþa echipei SCMU Craiova cu
scorul de 2:3. Rezultatule pe
seturi au fost: 23-25; 25-15; 2225; 25-23; 8-15.
Diferenþa din clasament
dntre cele douã formaþii
înaintea acestei partide a fãcut
ca voleibaliºtii universitari sã
considere o pradã uºoarã
formaþia craioveanã, greºealã
de care au profitat oaspeþii
fiind ºi mai mult motivaþi sã
obþinã aceastã victorie.
“În primul rând ne-a lipsit
factorul de mobilizare, am
luat meciul uºor. Nu am tratat
acest meci cu seriozitate, nici
bãieþii ºi recunosc cã nici eu,
cred cã este ºi vina mea cã am
pierdut acest meci. Pentru noi
o sã urmeze o serie de meciuri
foarte grele cu Zalãul,
Constanþa ºi deplasarea la
Bucureºti” a declarat
tehnicianul Universitãþii Cluj,
Mircea Dudaº.
Elevii lui Mircea Dudaº se
aflã pe locul 5 în clasament cu
12 puncte, înregistrând patru
victorii ºi douã înfrângeri.
Echipe precum Steaua
Bucureºti, ªtiinþa Explorãri
BM ºi CSMU LPS Suceava au
plecat învinse de la cluj. Cele
douã înfrângeri suferite de
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voleibaliºti au fost cu scorul de
2:3, în faþa echipelor Dinamo
Bucureºti ºi SCMU Craiova.
În urmãtoarea etapã,
CLASAMENT
Nr. Nume echipa
MJ
1 Remat Zalãu
6
2 CVM Tomis Constanþa 6
3 Dinamo Bucureºti
6
4 Unirea Dej
6
5 Universitatea Cluj
6
6 ªt. Ex. Baia Mare
6
7 CSM Bucureºti
6
8 VCM LPS Pt. Neamþ 6
9 Steaua Bucureºti
6
10 SCMU Craiova
6
11 Torpi Tîrgu Mureº
6
12 CSM U LPS Suceava 6

V
6
6
5
4
4
3
2
2
2
2
0
0

programatã pe 20 noiembrie,
Universitatea Cluj va juca în
deplasare împotriva
campioanei, REMAT ZALÃU.

I
0
0
1
2
2
3
4
4
4
4
6
6

Seturi
18:2
18:4
16:6
15:8 5
16:10
11:12
10:12
9:12
7:13
7:15
3:18
0:18

Puncte seturi
502 : 399
525 : 419
514 : 410
31 : 468
543 : 527
501 : 484
476 : 501
454 : 487
438 : 460
431 : 510
392 : 496
305 : 451

Pct
18
17
14
13
12
9
7
6
6
5
1
0

Larisa Balog
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Volei feminin:

Prima victorie pentru voleibaliste
V o l e i b a l i s t e l e
Universitãþii Cluj au câºtigat
meciul diputat sâmbãtã, pe
teren propriu, împotriva
formaþiei CSM Bucureºti.
Fetele au învins penultima
clasatã cu scorul de 3 la 2,
reuºind astfel prima victorie
din acest tur. Cel de-al treilea
set a fost unul cu mari emoþii
atât pentru echipã, cât ºi
pentru fanii aflaþi în salã,
scorul fiind unul foarte strâns
pe toatã durata acestuia.
Marea bucurie a venit însa în
momentul în care clujencele
au reuºit sã se impunã ºi, în
final, sã caºtige setul.
Jocul fetelor a fost, în
general, unul organizat
datoritã concentrarii,
serviciului bun ºi a muncii de
echipã indiferent de situaþie.
Au fost însã ºi câteva
scãpãri din care ºi-au
revenit rapid, dovadã
fiind scorul fiecarui set
(25-16, 24-26, 26-24, 2025 ºi 15-9).
Meciul nu a fost
unul lipsit de probleme
pentru clujence, deºi la
final scorul a fost unul
satisfãcãtor pentru
universitare.
Antrenorul echipei,
Dãnuþ Ciontoº, s-a
declarat mulþumit de
evoluþia fetelor pe
teren ºi de scorul final
al partidei: „În mare
meciul a fost unul bun,
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cu mici ezitãri, dar tot rãul
spre bine. Am reuºit pânã la
urmã 3-2, am pierdut un
punct, dar ne mulþumim ºi cu
douã. Fetele au fost la nivelul
aºteptãrilor, au respectat
indicaþiile, însã s-a punctat
mai mult pe atac ºi mai puþin
pe apãrare. S-a vãzut o dãruire
totalã ºi cred cã pe acest fond
am ºi reuºit sã câºtigãm. Am

avut o cãdere în setul IV unde
nu ne-a mai ieºit nimic, dar
important este cã am reuºit sã
ne revenim ºi în final sã
câºtigãm partida”, a declarat
Ciontoº.
În etapa urmãtoare
clujencele vor întâlni, în
deplasare, ocupanta locului 2,
formaþia ªtiinþa Bacãu.
Ancuþa Moldovan

CLASAMENT
1. CLUB VOLEI 2004 TOMIS CONSTANTA
2. STIINTA BACAU
3. VC UNIC LPS PIATRA NEAMT
4. CSM LUGOJ
5. CSU MEDICINA CSS TARGU MURES
6. CS PRO-VOLEI BOTOSANI
7. CS DINAMO ROMPREST BUCURESTI
8. CSMU CRAIOVA
9. "U" CLUJ
10. CSM BUCURESTI
11. CSM CSS TEREZIANUM SIBIU

6
6
5
5
6
6
5
5
6
5
5

5
5
3
3
3
2
1
2
0
0
0

1
0
2
1
0
0
1
0
1
0
0

0
1
0
0
0
2
2
0
0
1
0

0
0
0
1
3
2
1
3
5
4
5

17
16
13
11
9
8
7
6
2
1
0
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50 DE ANI

Performanþã ºi profesionalism
Desãvârºire teoreticã,
practica ºi de performanþã
sportivã
În cei cincizeci de ani de
existenþã, cursurile Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca au fost
absolvite de numeroase
personalitãþi ale sportului.
Unii au devenit celebri dupã
absolvire ca profesori sau ca
antrenori, alþii erau deja
sportivi cunoscuþi când ºi-au
început studiile universitare.
Cu toþii s-au strãduit sã
escaladeze „tãriile olimpice”
acest deziderat constituind un
þel suprem în cariera oricãrui
sportiv de performanþã.
Sportivii participanþi la
Jocurile Olimpice,
Campionate Mondiale,
Campionate Europene sau
alte competitii de mare
anvergura ºi absolvenþii unei
instituþii de învãþãmânt
superior cu profil educaþie
fizicã ºi sport au în comun
determinarea cu care
urmãresc obþinerea
rezultatelor de excepþie în
domeniul sportului, primii
din punct de vedere
competiþional, urmãtorii din
punct de vedere educaþional.
În cazul în care cele douã
atribute (sportiv olimpic,
sportiv de valoare mondialã ºi
absolvent al unei facultãþi de
educaþie fizicã ºi sport) se
regãsesc în persoana aceluiaºi
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individ, nu greºim dacã
susþinem cã acea persoanã
este întruchiparea ideii de
olimpism modern.
De la înfiinþarea sa în 1960,
Facultatea noastrã a promovat
aceste atribute, lucru dovedit
prin faptul cã la conducerea
destinelor facultãþii au activat
personalitãþi sportive de mare
anvergurã, cu vechi state în
domeniul antrenoratului, dar
ºi al profesionalismului în
domeniul nostru de activitate,
cel de dascal ºi metodist de
înalt nivel în formarea
viitoarelor generaþii de
profesori antrenori.
Astfel, în 2010 galeria
„medaliaþi
olimpici” a FEFS
este formatã din
Constantin
Tudosie, Simion
Schobel, Simona
R i c h t e r ,
Gabriela Szabo,
Ionela ÞârleaManolache,
Maria Cioncan,
Oana Ban,
Sandra Izbasa.
T o þ i s u n t
medaliaþi la
J o c u r i l e
Olimpice,
studenþi sau
absolvenþi ai
Facultãþii de
Educaþie Fizicã
º i S p o r t ,
Universitatea

Babeº-Bolyai din ClujNapoca.
Sperãm ca numãrul lor sã
creascã. Îi aºteptãm cu drag pe
luptãtorii Ana Maria Pavãl,
Rareº Chintoan ºi Buci
Antoniu, pe handbalistele
Carmen Amariei, Florina
Bârsan ºi Mihaela AniSenocico, pe judocane sau
atleþi, sã reprezinte cu cinste
Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport, Universitatea BabeºBolyai, Clujul ºi România la
competiþia supremã ºi sã se
întoarcã cu medalii.
Consiliul de Conducere F.E.F.S.

Prof. dr. Vasile Bogdan
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BIOFEEDBACK-UL ªI CREªTEREA
PERFORMANÞEI SPORTIVE
Stresul enorm din timpul competiþiilor îi
determinã pe sportivi sã reacþioneze fizic ºi
mental într-un mod care le afecteazã negativ
performanþa. Sportivii pot deveni tensionaþi,
frecvenþa cardiacã ºi respiratorie se
modificã, iar din cauza îngrijorãrilor
focusarea atenþionalã va avea de suferit.
Aceste evidenþe îi determinã pe antrenori
sã acorde din ce în ce mai mult interes
psihologiei sportului ºi în particular
contracarãrii anxietãþii competiþionale. Ca
specialist în antrenamentul mental am avut
ocazia sã lucrez cu sportivi de mare valoare
cãrora leam acordat asistenþã psihologicã.
Una dintre cele mai eficiente metode care
permite sportivilor sã evolueze optim în
condiþii de presiune maximã, este
antrenamentul biofeedback.
Raþiunea care stã în spatele intervenþiilor
biofeedback se bazeazã pe principiul
psihofiziologic care susþine cã orice
schimbare fiziologicã este însoþitã de
modificãri corespunzãtoare în statutul
emoþional ºi mental. Este valabil ºi
contrariul: modificãri la nivelul gândurilor
sau emoþiilor vor avea efect corespunzãtor
asupra fiziologiei sportivului.
Mai concret, ce este biofeedback-ul? Este
o formã de intervenþie care oferã informaþii în
timp real asupra funcþionãrii creierului ºi
corpului (unde cerebrale, tensiunea arterialã,
frecvenþa cardiacã, temperatura cutanatã,
tensiunea muscularã, etc. ). Scopul acestei
metode este de a învãþa oamenii sã-ºi
controleze voluntar unele funcþiuni
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Pe locul 7 la rugby în 7

fiziologice care în mod normal sunt sub
comanda sistemului nervos autonom.
Sistemele biofeedback sunt un fel de
fereastrã deschisã spre semnalele emise de
corp. În timp ce sportivul observã semnalele
provenite din corpul sãu pe un monitor, el
începe sã identifice gânduri ºi imagini
mintale care influenþeazã reacþiile lui fizice.
Din cauza relaþiei strânse minte – corp, se pot
utiliza aceste imagini mentale ºi gânduri ca ºi
amorse pentru a deveni mai relaxaþi, mai
calmi. Odatã ce aceste tehnici sunt învãþate
ºi individul este capabil sã utilizeze starea de
relaxare sau vizualizarea, echipamentul
biofeedback nu mai este necesar, sportivul
putând sã-ºi gestioneze singur simptomele
care erau problematice.
Este recomandabil ca sã se practice în
acelaºi timp atât biofeedback-ul cât ºi
tehnicile de relaxare.
Biofeedback-ul nu este un tratament
pasiv. El necesitã o participare activã în
decursul cãreia sportivul învaþã sã-ºi
controleze funcþiuni corporale involuntare,
„automate” cum ar fi frecvenþa cardiacã,
tensiunea arterialã, undele cerebrale,
tensiunea muscularã, respiraþia, etc. În
numãrul urmãtor vom prezenta cel mai
performant aparat biofeedback denumit
Stresseraser. Este de mare ajutor sportivilor
pentru a realiza autocontrolul atât de necesar
în competiþii.
dr. Marius Crãciun
psiholog

Echipa de rugby a Universitãþii Cluj-Napoca a
participat în weekend-ul 12-13 noiembrie la
ultima etapã a Campionatului Naþional de Rugby
în 7 la Bucureºti pe Stadionul Naþional Arcul de
Triumf.
Rugbystii clujeni au jucat împotriva tuturor
echipelor din campionat ºi au terminat pe locul 7,
învingãtoare fiind echipa Steaua Bucureºti.
Etapele de rugby în 7 s-au desfãºurat la Cluj ,
Constanþa, Baia Mare ºi Bucureºti. La finalul
primelor trei etape de rugby în 7 , elevii lui
Octavian Chihaia s-au clasat pe locul 5 cu 22 de
puncte acumulate. Rugbyºtii universitari se
pregãtesc pentru Superligã, care va începe în
primavara anului viitor.

Anca Ologu

Corneliu Faur – lider în
clasamentul general
În weekend-ul 22-24 octombrie, au avut loc la
Hotel Ary din Cluj-Napoca primele doua turnee
din cadrul Campionatului National de Scrabble
Liber 2010. Acestea au fost organizate de catre
Clubul Sportiv Universitatea si Federatia Romana
de Scrabble, cu sprijinul Hotelului Ary.
Au participat 45 de sportivi (36 de seniori si 9
juniori) de la mai multe cluburi din tara. Valoarea
turneelor a fost foarte ridicata, fiind prezenti
primii 22 de jucatori din tara. Dupa cele 3 zile de
concurs, Corneliu Faur de la Clubul Sportiv
Universitatea si-a confirmat pozitia de lider din
clasamentul general la zi al Campionatului
National Individual pe 2010 si a ocupat primul
loc. Pe locurile 2 si 3 s-au clasat Andrei Spinei si
Nicolae Burducea, ambii de la Petrom Ploiesti.
Au fost prezenti 13 sportivi de la "U", 4 dintre
acestia ocupand locuri intre primii 10: Corneliu
Faur - locul 1, Septimiu Crivei - locul 7, Catalin
Caba - locul 8 si Vasile Mihalache - locul 9. De
asemenea, tinerii clujeni Calin Boldor si Matei
Costache au ocupat locul 3 la juniori si respectiv
locul 2 la cadeti.

Septimiu Crivei
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