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CS „Universitatea“
Cluj și „România Liberă“
vă urează

„Sărbători fericite!“
Revista este rezultatul unui parteneriat între CS „Universitatea“ Cluj și „România Liberă“
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TOP

„U“ Cluj și-a luat partea leului
la Gala Laureaților Sportului Clujean
S

portivii clubului „U“ Cluj a luat
cele mai importante premii la Gala
Laureaților Sportului Cluj, care a
avut loc în 4 decembrie. Sportivii
care au evoluat sub culorile alb-negru au
reușit să adune și în 2010 un număr important
de distincții. Organizatorii au oferit premii
speciale pentru cele două echipe de fotbal.
În timp ce CFR Cluj a primit premiul pentru
câștigarea campionatului, a Cupei României și
a Supercupei României, FC Universitatea Cluj a
primit un premiu pentru revenirea în Liga I. Iată
lista premianților:
Primii zece sportivi clujeni
ai anului 2010
1. Corina Căprioru (judo – „U“ CSM
Cluj-Napoca, aur la Campionatele Europene
de la Viena, categoria 57 kilograme)
2. Antoniu Buci (haltere – CSM Cluj-Napoca,
aur și argint la Campionatele Europene de la
Minsk, categoria 62 kilograme)
3. Magdalena Paraschiv (handbal – „U“ Jolidon
Cluj-Napoca, vice-campioană naţională,
locul 1 cu naţionala la Cupa Mondială de la
Aarhus și locul 2 la Campionatele Mondiale
universitare)
4. Bianca Răzor (atletism – CSS Viitorul
Cluj-Napoca, argint la Jocurile Olimpice de
tineret din Singapore în proba de 400 de
metri, bronz la CM de tineret din Canada,
bronz cu ștafeta de 400 de metri la Jocurile
Olimpice de tineret din Singapore)
5. Carmen Bogdan (atletism – „U“ CSM
Cluj-Napoca, medaliată la etapele
de Cupă Mondială și în concursuri
de Grand-Prix )
6. Florina Chintoan (handbal – „U“ Jolidon
Cluj-Napoca, vice-campioană naţională,
locul 1 cu naţionala la Cupa Mondială de
la Aarhus); Mihaela Tivadar (handbal –
„U“ Jolidon Cluj-Napoca, vice-campioană
naţională și locul 1 la cu naţionala la Cupa
Mondială de la Aarhus)
7. Eva Kerekes (karate – CSU Politehnica ClujNapoca, medaliată la Campionatul European
din Portugalia)

8. Monica Șagău (fotbal-tenis – Clubul
Sportiv Fotbal Răzvan, medaliată cu aur la
Campionatul Mondial din Turcia)
9. Magdalena Teir (karate – CSU Politehnica
Cluj-Napoca, medaliată la Campionatul
European din Portugalia)
10. Incze Szilard (taekwon-do ITF – Clubul
Sportiv Ardealul Cluj-Napoca, medaliat cu
aur la Campionatul European din Suedia)
Premii Speciale
Simion Bobi, Dacian Makszin, Petru Ifrosa,
Ionel Ramaniuc, Petrișor Prundaru, Naomi
Ciorap, Samuel Ciorap, Valentin Velocico
(Clubul Sportiv Lamont Cluj-Napoca, care au
obţinut performanţe notabile la înot și tenis

de masă), „U“ Jolidon Cluj (vice-campioană
naţională la handbal feminin, participantă în
preliminariile Ligii Campionilor), „U“ Mobitelco
Cluj (vice-campioană naţională la baschet
masculin, finalistă a Ligii Europei Centrale),
CFF Clujana Cluj (locul 3 în Liga 1 de fotbal
feminin și finalistă a Cupei României),
„U“ Cluj (locul 8 în Campionatul Naţional
de rugby, calificată în Super Ligă), Marco
Tempestini (cîștigător pentru al doilea
sezon la rînd a Cupei Europei de Est la
automobilism) și Radu Bogdan (practicant de
kyoikushin tradiţional, locul 1 la Campionatul
Mondial din Japonia, categoria masters și
locul 1 la Campionatul Internaţional din
Danemarca).

Premiul Pentru întreaga activitate
în sPort
Petre Stăvaru
(Centrul de Excelenţă volei masculin de la Dej)
Premiul Pentru cel mai t]năr sPortiv
Kevin Tătar
(kyokushin tradiţional – Pro Fighters
Cluj-Napoca)
antrenorul anului
Florin Bercean (judo)
Premiul Pentru întreaga activitate
în cadrul dJst cluJ
Alexandru Octavian Vidu
Premiul Pentru Promovarea handbalului
Juvenil
„U“ Transilvania Cluj-Napoca
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BASCHET MASCULIN

Victorie facilă pentru „U“ Mobitelco BT

Marcel Ţenter: „Mi-a plăcut faptul
că băieţii au poftă de joc!”
Baschetbaliștii clujeni i-au învins la scor pe adversarii lor din Iași

E

chipa „U“ Mobitelco BT s-a impus
în meciul jucat împotriva noupromovatei, CS Politehnica Iași,
cu scorul de 104 la 50, după o
partidă în care clujenii au fost la conducere
din prima până în ultima secundă. Meciul
a contat pentru etapa a XIV-a a Diviziei A la
baschet masculin și s-a disputat sâmbătă,
11 decembrie, la Sala Sporturilor „Horia
Demian”.

Premii pentru
Cupa Moșului 2010
În pauza meciului dintre „U“ Mobitelco
BT și CS Politehnica Iași, a avut loc
premierea participanţilor la „Cupa
Moșului“ ediţia 2010. Competiția de
minibaschet, a fost organizată de C.S.
U-Mobitelco Cluj-Napoca, împreună
cu Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Cluj și Asociația Județeană de
Baschet Cluj.
Pe primul loc s-a clasat echipa „U“
Mobitelco Zorilor, locul al doilea a fost
ocupat de „U“ Mobitelco Mărăști, în
timp ce pe locul al treilea s-a aflat BC
Dinamic 1.
Tot în cadrul acestei festivităţi de premiere Mioara Iurian, Răzvan Cenean și
Marcel Ţenter, au fost premiaţi drept
cei mai buni antrenori ai clubului „U“
Mobitelco. Toţi cei trei antrenori au
obţinut, cu echipele lor, medaliile de
argint, sezonul trecut.

Poftă de joc
Elevii antrenaţi de Marcel Ţenter și-au
arătat dorinţa de victorie încă din primele
minute. Clujenii au început partida cu un
parţial de 13-0, reușit în mai puţin de
4 minute de joc, iar până la finalul
primului sfert diferenţa de pe tabelă a
crescut, iar scorul la finalul primelor
10 minute a ajuns la 26-11. Jocul bun făcut
de clujeni, în primul sfert, a continuat și în
cel de al doilea sfert, prin urmare, la pauza
meciului tabela arăta 57-27, și meciul
părea deja jucat.
Diferenţa a crescut după pauză
După întoarcerea de la vestiare, meciul
a semănat mai mult cu un antrenament
cu public, din care nu au lipsit pasele
spectaculoase sau slam-dunk-urile
energice, reușite de clujeni.
Antrenorul universitarilor clujeni, Marcel
Ţenter, a folosit toţi jucătorii avuţi la
dispoziţie, astfel că publicul a putut vedea
la lucru, o parte din ceea ce va însemna „U“
Mobitelco BT, în viitor. De partea cealaltă,
și antrenorul oaspeţilor, Costel Moscalu, a
trimis în teren toţi jucătorii pe care îi avea
la dispoziţie, dar nici experienţa pe care
o are antrenorul-secund, Dumitru Anghel,
care activează și ca jucător și nici inspiraţia
unor titluari de bază, nu i-a ajutat pe ieșeni
să obţină mai mult din această partidă.
În altă ordine de idei, meciul s-a încheiat
la fel cum a și început, cu un parţial
de 12-0, reușit de clujeni, care a făcut
ca, la finalul celor patru sferturi, tabela
să arate 104-50.
Zoran Krstanovic, cel mai bun jucător
Pivotul clujean, Zoran Krstanovic, cu
o înălţime de 2.04 m și o greutate de
115kg, a fost cel mai bun jucător de pe
teren, după un meci în care a reușit 25 de
puncte și 14 recurări. Alături de el, s-au
mai remarcat și Kyndall Dykes autor a 24
de puncte, Mihai Silvășan cu 14 puncte, și
Branko Cuic, care a înscris 11 puncte și a
reușit 11 recuperări.
„Am tratat acest meci foarte serios, mai
ales că pentru noi urmează un meci foarte
important, cel cu Steaua. Mi-a plăcut faptul
că băieţii au poftă de joc, le place să joace
împreună și asta e cel mai important“, a
declarat, la finalul meciului, antrenorul
echipei „U“ Mobitelco BT, Marcel Ţenter.

O săptămână cu două deplasări
Pentru baschebalistii clujeni săptămâna va începe
marţi, cu meciul din cadrul Ligii Europei Centrale (
CEBL ), pe care îl vor susţine, în deplasare, în compania echipei Marso Vagep Nyiregyhaza, ocupanta
locului 10, în campionatul Ungariei. În partida tur
dintre cele două echipe, universitarii clujeni s-au
impus cu scorul de 90 la 61.

După meciul din cadrul CEBL, „U“ Mobitelco BT
Am tratat acest meci foarte
va reveni în ţară pentru ultima etapă din acest din
serios, mai ales că pentru noi
tur de campionat. Clujenii vor juca împotriva echi- urmează un meci foarte important,
pei antrenate de Niksa Bavcevic, Steaua Turabo
cel cu Steaua. Mi-a plăcut faptul că
București. Meciul se va disputa sâmbătă, 18 debăieţii au poftă de joc, le place să joace
cembrie, cu începere de la ora 18.00, și va fi trans- împreună și asta e cel mai important.“
mis în direct de către postul de televiziune TVR3. Marcel Țenter, antrenor U Mobitelco
SURSA FOTO: WWW.U-MOBITELCO.RO

Zoran Krstanovic autor al unui „double double“ în meciul jucat de „U“ Mobitelco
în compania echipei CS Politehnica Iași. El a reușit 25 de puncte și 14 recuperări.
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VOLEI MASCULIN

„U“ Cluj - VCM Piatra Neamț 1-3

Voleibaliștii au încheiat seria meciurilor
din tur de pe teren propiu cu un eșec
„U“ Cluj speră să înceapă sezonul viitor cu o serie de victorii.

Voleibaliștii clujeni au ocazia să recupereze punctele pierdute la Dej

Larisa Balog

E

chipa de volei masculin a
Universităţii Cluj a pierdut
partida disputată pe teren
propriu împotriva celor de la
VCM Piatra Neamţ cu scorul de 1-3.
Rezultatele pe seturi au fost 27-25,
21-25, 20-25, 22-25. Partida a contat
pentru etapa a X-a a Campionatului
Diviziei A1. Este vorba de ultima
etapă din acest an jucată de clujeni
pe teren propriu. Voleibalistii clujeni
au înregistrat astfel cinci înfrângeri
consecutive, dar două din ele au fost
cu echipe de nivel european: cele
care reprezintă Constanţa și Zalăul.
“Se pare că aici este valoarea echipei
în acest moment. O să vedem în

Se pare că aici este valoarea echipei în acest
moment. O să vedem în perioada următoare,
pentru că am ajuns să prestăm un nivel de
joc scăzut, vom căuta greșelile și vom încerca să le
remediem. Piatra Neamţ este o echipă mai bună, au găsit
resurse să aducă și să crească jucători.“
Mircea DUDaș, antrenor

perioada următoare, pentru că am
ajuns să prestăm un nivel de joc
scăzut, vom căuta greșelile și vom
încerca să le remediem. Piatra
Neamţ este o echipă mai bună, au
găsit resurse să aducă și să crească
jucători“, a declarat la sfârșitul
partidei, tehnicianul Universităţii Cluj,
Mircea Dudaș.

Meci la Dej
În următoarea etapă, ultima
din acest tur de campionat, elevii
lui Mircea Dudaș vor întâlni în
deplasare echipa aflată pe locul cinci
în clasament, Unirea Dej.
Partida va avea loc sâmbătă,
18 decembrie, cu începere de la
ora 12.00 .

REPREZENTANțI
Antrenor: Mircea Dudaș s-a născut pe
27 noiembrie 1971, la Hunedoara.
În 1996, a câștigat titlul naţional cu
U Cluj, în calitate de jucător. Mircea
Dudaș are în palmares, ca jucător
patru titluri naţionale (unul cu Universitatea ARDAF Cluj și trei cu Petrom
Ploiești) și patru cupe ale României
(două cu echipa din Cluj și două cu
Petrom). Ca antrenor secund, fostul
internaţional a câștigat de trei ori campionatul României și de patru ori Cupa
României. Din 2009 este secundul lui
Stelian Moculescu la echipa naţională
masculină.

Cel mai bun jucător : Cosmin Ghimeș,
coordonator.
S-a născut pe 30 iulie 1979,
la Constanţa. Se face remarcat
pe postul de ridicător.
Echipe la care a mai activat:
1990-1996 CSS Constanța
1996-1998 Midia Năvodari
1998-2002 – CVM Brașov
2002-2005 Dinamo București
2005-2007 – Remat Zalău.
din 2007- Universitatea Cluj
Cel mai bun marcator: Daniel Pop,
universal. S-a născut pe 3 martie 1985.
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HANDBAL MASCULIN

Handbalul masculin a crescut în valoare față de anii trecuți

PREZENTAREA ECHIPEI

Locul 6 la final de an
pentru „U“ Transilvania
Clujenii sunt la 6 puncte de liderul HC Odorhei.

Secția de handbal masculin din cadrul Clubului Sportiv
Universitatea a fost înființată în anul 1935 și, în primii
ani, s-a practicat handbalul în 11 jucători. Începând cu
anul 1959 au apărut câteva modificări de organizare,
și anume s-a trecut la handbalul în 7 jucători. Cele
mai bune rezultate ale echipei s-au înregistrat în
1999, când echipa a ocupat locul 3 în campionat și în
anul 2000, când echipa a ajuns pe locul 4. Principalul
sponsor al echipei din anul 2007 este Fundația de
Handbal Transilvania, care și-a propus să investească
în handbalul clujean pentru a promova acest sport și
pentru a obține performanțe notabile, până la câștigarea
unei cupe europene. Pentru sezonul 2010-2011, lotul
este compus din portarii Paul Feneșan, Răzvan Szopka
și Tudor Stănescu, extreme stânga Ioan Ani Senocico și
Vlăduț Vlad, centru Alin Bondar, Ionuț Mincan și Turcu
Emilian, inter stânga Călin Hagiu, Radu Lazăr, Voicu
Cristinel Burcă, inter dreapta Andrei Grasu, Levente
Fazakas și Mihai Bogdan Petru, extremă dreaptă Ionuț
Irimiaș și Marius Musteață și pivot Mihai Busecan. Alin
Bondar și Andrei Grasu ocupă locurile 9 și 10 în ierarhia
golgeterilor, ambii cu 58 de goluri marcate.

Constantin Ștefan, antrenor, data nașterii
10.01.1968. În calitate de antrenor, cea mai bună
performanță pe care Constantin Ștefan a obținut-o a
fost câștigarea campionatului național cu formația
Dinamo București, în sezonul 2004-2005

SURSA FOTO: WWW.UTRANSILVANIA.RO

Alin Bondar, centru, data nașterii 16.07.1981.
Golgeterul echipei cu 58 de goluri marcate

Vasile Ielciu

E

chipa „U“ Transilvania Cluj a
încheiat acest an pe locul șase
în Liga națională masculină de
handbal. Astfel, dupa 11 etape,
formația clujeană a acumulat 14 puncte,
fiind la egalitate cu Bucovina Suceava si la
6 puncte de liderul HC Odorhei.
„U“ Transilvania Cluj a avut un debut
bun de sezon și a obținut cinci victorii în
primele șase etape. În partida de debut,
studenții au întâlnit echipa CSM București
pe care au învins-o cu scorul de 33-29, deși
formația din capitală a condus la pauză cu
scorul de 16-14.
Cel mai bun marcator din tabăra clujeană
în acel meci a fost Vlăduț Vlad, care a
înscris 8 goluri. În al doilea meci din
acest sezon, trupa lui Ștefan Constantin a
întâlnit-o pe campioana HCM Constanța,
în fața căreia studenții au cedat la doar 3
puncte diferență, iar meciul s-a încheiat cu
scorul de 35-32 pentru HCM.
O serie bună de victorii
După această partidă a urmat un șir de
patru victorii consecutive pentru „U“
Transilvania. Clujenii au învins-o pe Steaua
București cu 27-25, pe CSM Oradea cu
35-30, pe Pandurii Târgu-Jiu cu 35-22 și pe
Dinamo Brașov cu 30-26. Șirul de victorii
a fost oprit de către Bucovina Suceava,

PROBLEME
Vlad și Hagiu,
greu de înlocuit
Accidentările suferite de către Vlăduț Vlad
și Călin Hagiu vor fi greu de suplinit pentru
returul campionatului. „Ambii au suferit
ruptură la ligamentele încrucișate și vor
lipsi șase luni, deci nu ne vom mai putea
baza pe ei în această ediție de campionat.
În această iarnă nu vor fi schimbări mari
pentru că situația financiară este grea. Nu
cred că putem aduce jucători de valoare
care să-i înlocuiască pe cei doi”

care a câștigat cu 20-19, la finalul unui
meci tensionat, de care pe care. „Evoluția
echipei în acest tur a fost una pe măsura
așteptărilor mele, pentru că am început
destul de bine această nouă ediție de
campionat. Sunt mulțumit de echipă, de
jucători și vreau să menținem aceași linie
a evoluției noastre”, a declarat antrenorul
Ștefan Constantin.
Final de an mulțumitor
După ce seria de victorii a fost întreruptă
de către cei de la Bucovina Suceava, „U“
Transilvania a mai obținut două victorii

La venirea mea, tot în
această perioadă dar anul
trecut, echipa ocupa locul 11 în
clasament, iar acum suntem
pe 6. Eu zic ca este un salt
important pentru noi și este un
loc care reflectă munca depusă
de noi.“
ștefan constantin, antrenor

până la pauza competițională de iarnă. A
câștigat în fața celor de la CSM Baia Mare
cu scorul de 29-23 și a mai câștigat cu
Poli Timișoara cu scorul de 34-30. Înafară
de înfrângerea cu echipa suceveană, „U“
Transilvania a mai pierdut până la final
două partide, cu HC Odorhei, cu scorul
de 32-27 și cu CSM Satu Mare cu 32-28.
Astfel, cu 7 victorii și 4 înfrângeri, „U“
transilvania ocupă locul 6 în clasamentul
Ligii naționale masculine de handbal.
„La venirea mea, tot în această perioadă
dar anul trecut, echipa ocupa locul 11 în
clasament, iar acum suntem pe 6.
Eu zic ca este un salt important pentru noi
și este un loc care reflectă munca depusă
de noi”, a spus antrenorul clujean.
Ultimele două etape din turul de campionat
au fost programate pentru luna februarie
a anul 2011.

Andrei Grasu, inter dreapta, data nașterii
06.10.1984. Golgeterul echipei cu 58 de goluri
marcate

Clasament
L ECHIPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HC Odorhei
UCM Reșița
Pandurii Tg. Jiu
HCM Constanța
Bucovina Suceava
„U“ Transilvania Cluj
Știința Mun. Bacău
CSM Satu Mare
Dinamo Brașov
CSM Baia Mare
Steaua București
Poli. Timișoara
CSM București
CSM Oradea

M

V

E I

17
11
11
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11

11
9
8
7
7
7
6
5
3
3
2
3
2
0

3
1
0
1
0
0
0
1
1
1
2
0
0
1

3
1
3
2
4
4
5
5
7
7
6
8
9
10

PCT.
36
19
16
15
14
14
12
11
7
7
6
6
4
1
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OPINIE

Editorial

Handbalul feminin – din școală
către performanţă
E

Totul începe cu o primă aruncare cu
mingea la poartă, de cele mai multe
ori sub îndrumarea profesorilor de
sport. Momentul în care un simplu
program de școală se transformă pentru
fetele noastre în antrenament propriu-zis,
când niște simple exerciţii impuse devin
pasiune, e o linie păzită de îngeri. Acum
începe confruntarea cu sine, cu echipa, cu
celelalte echipe. Continui să te antrenezi, îţi
îmbunătăţești performanţele fizice și tehnice

pentru a ajunge la victorie. Cuvinte ca: goluri,
competiţie, cupă, campionat – te motivează
să te pregătești, să continui lupta trecând
peste piedici, peste înfrângeri, peste succese,
cu încrederea că în următorul meci vei
învinge, că vei face meciul vieţii tale. Dorim
succes fiecărei fete care pornește pe acest
dur și frumos drum al handbalului feminin de
competiţie.
Respect Media

Controlul stresului competițional prin biofeedback

Cum să îți învingi stresul

E

ste axiomatic că abilităţile mintale
fac de multe ori diferenţa între doi
sportivi cu abilităţi fizice relativ egale.
Secretul performanţei constă în a
învăţa sportivii să-și controleze emoţiile și
gândurile, în special în situaţii limită. Această
pregătire începe cu mult timp înainte ca arbitrul
să fluiere începutul meciului.Una dintre cele
mai antrenabile abilităţi este reglarea stărilor
fiziologice în situaţii de anxietate și stres.
Controlul reacţiilor fiziologice în situaţii de
stres îl ajută pe sportiv să recunoască semnele
anxietăţii de performanţă înainte ca aceasta
să producă modificări dramatice pe teren.
Într-un sport cum este baschetul, de exemplu,
rata pulsului se modifică în funcţie de cerinţele
situaţionale dar și în funcţie de activarea
emoţională. Din această cauză, ar fi foarte
bine ca rata pulsului să fie coborâtă pentru ca
performanţa să fie în parametrii cei mai buni.
Aparatul StressEraser folosește o tehnologie
biofeedback foarte avansată care ajută la
realxare și reducerea stresului. Aparatul este
testat clinic în numeroase studii independente
și este recomandat de profesioniști. El utilizează
un senzor cu infraroșu pentru a detecta rata

pulsului la nivelul degetului arătător. Cu
ajutorul unor semnale auditive și vizuale vom
putea să modificăm respirația și să activăm
în mod natural sistemul nervos parasimpatic,
responsabil pentru odihnă, relaxare și
recuperare pe termen lung. Odată activat
sistemul nervos parasimpatic, efectul relaxant
durează mult timp după ce nu mai folosim
aparatul. 15 minute de utilizare a dispozitivului
înainte de culcare asigură un somn liniștit
pentru o noapte întreagă.
La modă printre sportivii de elită
Mulţi sportivi de elită utilizează frecvent
StressEraser și pot transfera abilitatea mintală
pe care au consolidat-o la antrenamente în
competiţiile în care există multă presiune. Am
început să folosesc dispozitivul StressEraser
cu sportivi de mare perfomanţă în dorinţa
de a le putea modifica răspunsul fiziologic în
situaţiile de stres competiţional. Rezultatele
sunt încurajatoare și abilităţile dezvoltate
prin antrenament se pot tranfera în situaţii
de competiţie. Pentru mai multe informaţii
despre aparatul Stresseraser, vizitaţi site-ul
stresseraser.ro
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VOLEI FEMININ

Clujencele au încheiat cu o înfrângere în fața celor de la Dinamo Romprest

A șaptea înfrângere pentru „U“ Cluj
Conducerea echipei de volei feminin va încerca să găsească o soluție pentru
redresarea ”corabiei”, iar în ultimul meci al sezonului, din Botoșani, să obțină
maximum de puncte puse în jos.

E

chipa de volei a Universităţii
Cluj a disputat sâmbătă, 11
decembrie, meciul din etapa
a X-a a diviziei A1 pe terenul
celor de la CS Dinamo Romprest
București. Echipa bucureșteană s-a
impus în faţa clujencelor cu scorul de
3-0 ( 25:10; 25:14; 25:20), la finalul
unei echipe pe care jucătoarele din
București au dominat-o în cea mai
mare parte a ei.
Studentele lui Dănuţ Ciontoș au stat
în etapa a IX-a, iar în decursul celor
zece etape precedente au reușit să
câștige doar în faţa celor de la CSM

Sibiu cu scorul de 3-1 (25:19; 25:18;
22:25; 25:23) în etapa a VIII-a și în
etapa a VI-a în faţa celor de la CSM
București cu scorul de 3-2 (25:16;
24:26; 26:24; 20:25; 15:9). Echipa
clujeană a avut serie de rezultate
negative în faţa celor de la SCM U
Craiova (scor 0-3) (25:14; 25:21;
25:17), VC Tomis Constanţa (scor
0-3) (18:25; 12:25; 20:25), Unic
Piatra Neamţ (scor 0-3) ( 25:14;
25:15; 25:9), CSM Lugoj (scor
1-3) 25:21; 18:25; 16:25; 18:25),
CSU Medicina Târgu-Mureș (scor
1-3) (25:18; 20:25; 25:20; 25:19)

și Știinţa Bacău (scor 0-3) (25:14;
25:23; 25:21).
Loc nesatisfăcător
”Universitatea Cluj ocupă în
continuare poziţia a IX-a în
clasamentul diviziei A1 de volei
feminin și va juca ultima etapă în
deplasare la Provolei Botoșani pe
data de 18 decembrie”, au anunțat
reprezentanții echipei. Voileibalistele
din Cluj speră să reușească un meci
bun în Moldova, să obțină maximum
de puncte puse în joc și să reușească
să pregătească, astfel, un start bun

pentru retur. Suporterii voleibalistelor
spun că au mari așteptări de la partea
a doua a campionatului și speră
ca jucătoarele lui Dănuț Ciontoș să
devină supriza campionatului, chiar
dacă trebuie să înfrunte echipe care
au loturi mai bine consolidate. El
spun că actualul loc pe care îl ocupă
clujencele este unul nesatisfăcător.

Universitatea
Cluj ocupă în
continuare poziţia a IX-a
în clasamentul diviziei A1
de volei feminin și va juca
ultima etapă în deplasare la
Provolei Botoșani pe data
de 18 decembrie.“
reprezentanții echipei

Clasament
L

ECHIPA

T

C

C

P

P

PT.

1. Tomis
2 Bacău
3 Unic
4 Dinamo
5 Lugoj
6 Mdicina
7 Provolei
8 Craiova
9 U Cluj
10 CSM Buc.
11 Sibiu

9
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8

8
7
5
4
3
4
2
2
1
1
1

1
0
2
1
2
0
0
0
1
0
0

0
1
0
2
0
0
2
1
0
1
0

0
0
1
1
3
4
5
5
6
6
7

26
22
19
16
13
12
8
6
5
4
3

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1
C Jocuri câștigate cu 3-2

C

P

27
23
21
20
16
13
10
10
8
7
5

2
4
10
11
14
15
22
18
21
21
22

P Jocuri pierdute cu 2-3
P Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3
sursa foto:u-volei.blogspot.com
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SCRABBLE

Fostul campion, Dan Laurențiu Sandu, a trebuit să se recunoască învins

CORNELIU FAUR,
campion național la scrabble
Universitatea Cluj a obținut cel de-al doilea titlu
național, de la înființarea secției

C

omplexul Sportiv Național de la Snagov a
fost gazda turneului final al Campionatului
Național Individual de Scrabble, în perioada
3-5 decembrie 2010. Înaintea concursului,
Corneliu Faur de la CS Universitatea Cluj-Napoca, era
liderul clasamentului general și pornea ca favorit.
După o luptă foarte strânsă cu multiplul campion
național Dan Laurențiu Sandu de la Locomotiva

București, totul s-a decis la ultima probă de concurs.
Corneliu Faur a dat dovadă de o extraordinară încredere
și stăpânire de sine și a câștigat clar ultima probă
Acesta este considerat cel mai prestigios trofeu din
scrabble-ul național și este unul dintre puținele titluri
care-i lipseau din palmares.
Pentru CS Universitatea este cel de-al doilea astfel de
titlu, după cel câștigat de Septimiu Crivei în anul 1998.

SponSori și parteneri

Corneliu Faur este nou campion național la scrabble

