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Măcinaţi de probleme stomacale, elevii lui Marcel Ţenter au câştigat, 

sâmbătă, la Piteşti, un meci ce a avut nevoie de o repriză de 

prelungiri pentru a-şi desemna câştigătorul, scor 92-85.

„U“ Mobitelco BT Cluj a câştigat un meci important în deplasare

Ovidiu Tebu

P
rimul meci din retur 
pentru “U” Mobitelco BT 
Cluj a fost la un pas de 
amânare. După prânzul 

servit pe Valea Oltului, în drum spre 
Piteşti, mai mulţi jucători din tabăra 
clujeană au suferit o toxiinfecţie 
alimentară. Doar voinţa jucătorilor şi 
priceperea kinetoterapeutul Cătălin 
Raţiu au făcut ca acest meci să 
se poată disputa. În ciuda acestor 
probleme medicale, prima parte 
a meciului i-a găsit la conducere 
pe universitarii clujeni, care, după 
primele 20 de minute, intrau la 
vestiare cu un avantaj de trei puncte, 
33-30. Actorul principal al primei 
părţi a fost Zoran Krstanovic, care 
a reuşit un “double-double”, cu 20 
de puncte şi 11 recuperări, încă din 
primele două sferturi.

Echilibru şi în partea a doua

După revenirea de la vestiare, cele 
două echipe s-au aflat, pe rând, 
la conducere, dar finalul a fost 
unul tensionat. Când mai era mai 
puţin de un minut de joc, clujenii 
conduceau cu 74-68, însă, până la 
final, doar Branko Cuic a mai înscris 
un punct, de la linia de libere, în 
timp ce gazdele au reuşit să împingă 
meciul în prelungiri prin patru 
puncte, reuşite de Ivan Stefanovic, 
şi un coş de trei puncte înscris de 
DarkoVujacic, când mai erau 15 
secunde de joc. Astfel la finalul celor 
patru sferturi, tabela arăta egalitate, 
scor 75-75. Repriza de prelungiri le-a 
aparţinut, în mare măsură clujenilor, 
care au reuşit să înscrie 17 puncte, 
faţă de doar 10 reuşite de piteşteni. 
Aşadar la finalul meciului scorul a 
fost 92- 85, în favoarea alb-negrilor. 
„Am avut parte de un meci extrem 
de greu, mai ales că opt jucători, 

Universitatea Mobitelco BT, 
victorie cu emoţii

In memoriam
Ioan „Neluță” Bânda a intrat 
definitiv în sufletul  suporterilor 
Universității, alături de un 
alt  mare antrenor, și el acum 
în  Ceruri, Nicolae Martin. 
Neluță emana o căldură 
sufletească  molipsitoare, 
pentru că uriașul nostru era 
un om bun. Ca  antrenor a făcut 
numeroase  echipe frumoase 
ale Universității, știind să se 
apropie de sportivele sale 
precum un părinte. Era în stare 
să își vândă sufletul pentru ca 
jucătoarelor lui să le meargă 
bine, să nu le lipsească nimic. Iar 
asta s-a simțit. Și pentru că s-a 
simțit, Neluță a fost înconjurat 
la rândul lui cu respect și nu de 
puține ori, cu prietenie. Sala 
îl aplauda la scenă deschisă, 
iar apariția lui la câte o șuetă 
pe holurile sălii  sporturilor sau 
la Clubul Universității făceau 
toți banii. Pentru că Neluță 
era un povestitor desăvârșit, 
dar și un ascultător pe măsură 
 (întotdeauna am apreciat 
 oamenii care știu să asculte). Era 
un privilegiu să poți sta alături 
de maestru și mă bucur că am 
făcut parte din acest cerc select 
(nu am să uit niciodată discuțiile 
noastre interminabile purtate în 
Parcul Babeș, pentru realizarea 
unor interviuri absolut fascinan-
te). Lui Neluță îi plăceau glumele, 
gustându-le chiar și pe acelea 
care se făceau pe seama lui. 
Una rămâne memorabilă, aceea 
în care prietenii lui de suflet au 
 comandat o imensă broască 
verde din ceramică, pe care i-au 
oferit-o după un meci și care apoi 
a rămas o adevărată mascotă 
pentru echipa de  volei  (“Broasca” 
era porecla lui  Bânda). 
Sunt prea multe amintiri, iar eu 
nu sunt probabil cel mai  potrivit 
ca să le evoc. Neluță a avut 
 prieteni mult mai apropiați decât 
i-am fost eu și care vă pot pove-
sti, dacă veți avea răbdarea să 
îi căutați și să îi și ascultați, cum 
era de fapt acesta.
 Salut inițiativa clubului 
 Universitatea și voi vărsa pe 
ascuns o lacrimă, la fel cum o 
vor face, probabil, mulți dintre 
cei care l-au cunoscut, pentru 
că Ioan Bânda a fost un reper în 
viața sportivă a Clujului, un om de 
o valoare incontestabilă. 

EDITORIAL

Ovidiu Blag

Clasament

L echipa  Mj Mc Mp pM pp pct.

   1. Gaz Metan Mediaş 16 13 3 1501  :  1191 29

  2.     cSU ploieşti 16 13 3 1353  :  1163 29

  3. U-Mobitelco Bt cluj 16 12 4 1298  :  1082 28

  4. Bc Mureş târgu Mureş 15 11 4 1269  :  1140 26

  5. cS Municipal Oradea 16 10 6 1294  :  1218 26

  6. cSa Steaua turabo 15 11 4 1242  :  1086 26

  7. cS Municipal Bucureşti 16 9 7 1316  :  1211 25

  8. BcM U piteşti 16 8 8 1233 :  1221 24

  9. cS Otopeni 15 8 7 1145  :  1159 23

10. cSU atlassib Sibiu 15 7 8 1192  :  1120 22

11. energia Rovinari 15 7 8 1172  :  1185 22

12. Bc timişoara 15 6 9 1151  :  1125 21

13. ScM cSS craiova 16 5 11 1189  :  1303 21

14. politehnica iaşi 16 3 13 1136  :  1453 19

15. cSU cuadripol Braşov 16 1 15  952   :  1535 17

16. Bc perla harghitei 16 1 15 1116  :  1367 17

* clasament înainte de disputarea meciurilor CS Otopeni - Energia Rovinari, şi BC Timişoara - BC Mureş Târgu Mureş

* CSA Steaua Turabo şi CSU Atlassib Sibiu au câte un meci mai puţin

Kyndall Dykes a reuşit 29 de puncte pentru „U” Mobitelco BT în 

meciul de la Piteşti (foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)

din cei 11 înscrişi pe foaia de joc, au 
avut probleme medicale în cursul 
nopţii trecute. În urma prânzului pe 
care l-am servit pe drum, o parte din 
lot a suferit o intoxicaţie alimentare. 
Îi mulţumim kinetoterapeutului 
nostru, Raţiu Cătălin, pentru că 
a reuşit să-i pună pe picioare pe 
băieţi. Am fost în pragul de a anula 
acest meci din cauza problemelor 
medicale, dar atât jucătorii cât şi 
eu am considerat că e mai bine să 
jucăm pentru a rămâne în ritm”, a 
declarat antrenorul Marcel Ţenter. 
Zoran Krstanovic, cu 28 de puncte 
şi 17 recuperări, a fost cel mai bun 
jucător din echipa clujeană. El a fost 
urmat de  Kyndall Dykes, cu 29 de 
puncte şi 2 recuperări, Branko Cuic, 
cu 13 puncte şi 10 recuperări şi de 
Mihai Silvăşan, autor a 13 puncte şi 
7 recuperări.

Urmează o săptămână de foc

Pentru elevii antrenaţi de Marcel 
Ţenter urmează o săptămână cu 
două derby-uri. În primul meci, 
programat sâmbătă, 22 ianuarie, cu 
începere de la ora 18.00, clujenii vor 
primii vizita celor de la CSU Sibiu, 
care vin după o înfrângere suferită la 
Ploieşti, scor 68-71. După „derby-ul 
Ardealului”, cum este supranumită 
întâlnirea dintre clujeni şi sibieni, 
„U” Mobitelco BT va face deplasarea 
la Ploieşti, pentru întâlnirea cu 
Asesoft, programată miercuri, 26 
ianuarie.

Sibiul s-a întărit, 
în această pauză, 

şi ne aşteaptă un meci 
dificil. Sper că va fi un 
meci plăcut, jucăm în fata 
propiilor fani şi ne dorim 
foarte mult victoria.“

MaRceL ŢeNteR, antrenor
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Vasile Ielciu

E
chipa ,,U” Transilvania Cluj a început 
pregătirile pentru returul sezonului şi 
va participa la două turnee amicale, 
la Arad şi Timişoara. Turneul amical 

de la Arad se va desfăşura în perioada 22-23 
ianuarie, unde clujenii vor disputa trei partide 
în compania echipelor HC Universitar Arad, 
Politehnica Timişoara şi CSM Oradea. Primele 
două meciuri au loc în 22 ianuarie, de la orele 
12:00 şi 19:00, iar partida contra orădenilor se 
va disputa a doua zi, de la ora 10:00. În cadrul 
turneului amical de la Timişoara vor participa 
şi două echipe străine, din Serbia şi Ungaria. 
Astfel, în 28 ianuarie, de la ora 12.00, ,,U” 
Transilvania Cluj va juca în compania formaţiei 
din localitate, Politehnica Timişoara, în 
aceeaşi zi, de la ora 17.00, va juca cu Partizan 
Belgrad şi în 29 ianuarie, de la ora 10.00, va 
juca cu KSK Oroshaza. De asemenea, echipa 
antrenată de Ştefan Constantin a câştigat 
prima partidă disputată în anul 2011, amicalul 
din data de 13 ianuarie cu Potaissa Turda, 
scor 34-30.

Echipa de handbal masculin ,,U” Transilvania Cluj se află în pregătiri şi va participa la două 

turnee amicale. De asemenea formaţia antrenată de Ştefan Constantin a câştigat prima 

partidă disputată în anul 2011, în compania echipei Potaissa Turda.

“U” Jolidon Cluj a învins formaţia Dunărea Brăila în derby-ul disputat în deplasare, 

la o diferenţă de 6 goluri, scor final 32 – 26 (19-12). 

,,U“ Transilvania se pregătește pentru retur
Clujenii au făcut două transferuri în această iarnă

Cristina Botîrcă

C
lujencele au trecut cu o victorie de 
etapa a XI-a a Ligii Naţionale şi au 
acumulat două puncte importante 
în clasament, care le menţin pe 

poziţia secundă. „Studentele“ au reuşit să 
o învingă pe Dunărea Brăila, în deplasare, 
într-unul dintre cele mai importante examene 
din acest sezon pe teren străin, cu toate că 
şansele păreau egale pentru ambele formaţii 
înaintea partidei. „Ne aşteptăm să fie un meci 
dificil. Este o deplasare grea atât din punct 
de vedere al distanţei pe care trebuie s-o 
parcurgem, cât şi a echipei gazde, care este 
una dintre formaţiile care ţin capul de afiş în 
competiţia internă. Sperăm să ne întoarcem 
cu victorie“, a declarat directorul sportiv al "U" 
Jolidon, Cosmin Sălăjan, înaintea partidei cu 
Dunărea Brăila. Fetele lui Gheorghe Covaciu 
au jucat la adevărata lor valoare la Brăila şi 
au luat un avans consistent încă de la pauză, 
19-12. În cea de-a doua repriză, brăilencele nu 
au reuşit să reducă din handicap, iar meciul 
s-a terminat în favoarea ardelencelor, 32-26.  

Derby cu o nou-promovată

„Nu ne-am aşteptat la un meci uşor în faţa 
Dunării, e greu să câştigi puncte pe terenul 

A doua victorie pentru „U“ Jolidon în 2011
Vicecampioanele României s-au respectat în meciul de la Brăila

Clasament

L ECHIPA  M V E I PCT.

  1 Oltchim Rm. Vâlcea 11 11 0 0 22

  2 Univ. Jolidon Cluj 11 9 1 1 19

  3 CSM București 11 8 1 2 17

  4 Tomis Constanța 11 6 2 3 14

  5 HC Dunărea Brăila 11 6 1 4 13

  6 HC Oțelul Galați 11 4 4 3 12

  7 HC Zalău  11 6 0 5 12

  8 HCM Baia Mare 11 6 0 5 12

  9 HCM Roman 11 5 0 6 10

10 Rulmentul Brașov 11 3 1 7 7

11 CSM Devatrans 11 3 0 8 6

12 HCM Buzău 11 2 1 8 5

13 SCM Craiova 11 2 1 8 5

14 Univ. Reșița 11 0 0 11 0

Clasament

L ECHIPA  M V E I PCT.

   1.  HC Odorhei 11 10 0 1 20

   2.  UCM Reșița 11  9 1 1 19

   3.  Pandurii Tg. Jiu 11  8 0 3 16

   4.  HCM Constanța 10  7 1 2 15

   5.  Bucovina Suceava 11  7 0 4 14

   6.  „U“ Transilvania Cluj 11  7 0 4 14

   7.  Știința Mun. Bacău 11  6 0 5 12

   8.  CSM Satu Mare 11  5 1 5 11

   9.  Dinamo Brașov 11  3 1 7  7

10.  CSM Baia Mare  11  3 1 7  7

11.  Steaua București 10  2 2 6  6

12.  Poli. Timișoara 11  3 0 8  6

13.  CSM București 11  2 0 9  4

14.  CSM Oradea 11  0 1 10  1

Două nume noi în lot

Pentru a acoperi golul lăsat în echipă de 
accidentările lui Vlad Vlăduţ şi Călin Hagiu, care 
vor lipsi aproximativ şase luni, ,,U” Transilvania a 
transferat doi jucători. Alexandru Micu, extremă 

stânga, a fost adus de la Minaur Baia Mare şi 
Liviu Hossu, inter stânga, de la GSI Unirea Cluj. 
Cei doi se pregătesc cu echipa încă de la reunirea 
lotului, care a avut loc în data de 5 ianuarie.
Ultimul amical din această perioadă de pregătire 

se va disputa la Cluj, în data de 3 februarie, de 
la ora 16.00, cu echipa HC Odorhei. În startul 
returului de campionat, ,,U” Transilvania va 
întâlni, pe teren propriu, pe Ştiinţa Municipal 
Bacău, în data de 12 februarie, de la ora 18.00. 

lor. Am evoluat foarte bine, însă, astăzi  
şi am meritat cu prisosinţă victoria. 
Este un succes important, Brăila nu o să 
piardă multe puncte pe teren propriu şi suntem 
multumiţi cu această victorie“ a declarat 
Cosmin Sălăjan. Pentru „U“ Jolidon au marcat 
Simona Vintila - 9, Nicoleta Dincă - 6, Mihaela 

Tivadar - 5, Florina Chintoan - 5, Magdalena 
Paraschiv - 3, Mihaela Ani Senocico – 2 şi 
Adriana Tudorache - 2. De la Dunărea Brăila 
au marcat Moldovan - 8, Perianu - 5, Brot - 5, 
Luca - 3, Crăciun - 2, Tomuleanu - 1, Irimia – 1 
şi Adespi - 1. În următoarea etapă „U“ Jolidon 
întâlneşte, pe teren propriu, ocupanta locului 

trei, CSM Bucureşti „Bucuria este de scurtă 
durată, întrucât miercuri dăm piept cu CSM 
Bucureşti şi e nevoie de atenţie şi concentrare 
maximă pentru acest duel important“ a mai 
declarat Sălăjan. Partida va avea loc în Sala 
Sporturilor „Horia Demian“ din Cluj, miercuri, 
19 ianuarie.

Buşecan vrea să marcheze cât mai multe goluri în retur

Golurile lui Simona Vintilă au fost decisive la Brăila (foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)
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Clujencele au terminat pe locul doi competiţia

Larisa Balog

E
chipa de volei masculin 
a Universităţii Cluj 
a terminat turul 
campionatului pe locul 
nouă în clasament, 

cu 12 puncte, la egalitate cu 
ocupanta locului 10, SCMU Craiova. 
Clujenii au început în forţă turul 
de campionat şi au înregistrat trei 
victorii consecutive, cu Ştiinţa 
Explorări Baia-Mare, 3-2, cu Tropi 
MS City US Târgu-Mureş, 3-2 şi cu 

Steaua Bucureşti,3-0. Foştii elevi 
ai lui Mircea Dudaş s-au împiedicat 
în deplasare la Dinamo Bucureşti 
2-3, dar au revenit în forţă în meciul 
cu CSMU LPS Suceava, 3-0, ultima 
partidă câştigată de clujeni în acest 
tur de campionat. Următoarele etape 

au fost cu ghinion pentru echipă. 
Voleibaliştii Universităţii au cedat 
în faţa echipelor SCMU Craiova, 
2-3, Remat Zalău, 0-3, CVM Tomis 
Constanţa, 1-3, CSM Bucureşti 
3-1,VCM LPS Piatra-Neamţ, 1-3 şi 
Unirea Dej, 3-0.

Bogdan Tănase, antrenor principal

Anul Nou a adus o schimbare pe 
banca tehnică a echipei, astfel că 
“secundul” Bogdan Tănase a preluat 
funcţia de antrenor principal, după ce 

Mircea Dudaş a plecat la campioana 
României, Remat Zalău, echipă 
aflată pe locul doi în clasament. În 
schimb, lotul rămâne neschimbat, iar 
obiectivul echipei rămâne, la rândul 
lui, acelaşi, clasarea pe locurile 5-8 la 
finalul campionatului. Prima etapă din 
returul campionatului Diviziei A1 este 
programată sâmbătă, 22 ianuarie, de 
la ora 17.00. Elevii lui Bogdan Tănase 
vor juca, în deplasare, cu Ştiinţa 
Explorări Baia-Mare, formaţie pe care 
au învins-o în tur, scor 3-2. 

După un început promiţător de campionat, „studenţii“ s-au împotmolit pe finalul turului, 

după care au rămas şi fără antrenor.

Fetele de la Universitatea Cluj au ieşit pe locul doi la finalul memorialului, 

dar au făcut o repetiţie bună pentru startul returului. 

Schimbare de antrenor la „U“ Cluj
Voleibaliştii au încheiat turul de campionat pe locul nouă

Florin Mihalte

A
V-a ediţie a Memorialului “Ioan 
Bânda” la volei feminin a avut loc 
în weekendul 14-15 ianuarie 2011 
şi au participat două echipe de 

la CSU Târgu Mureş,  CSM Sibiu, precum şi 
echipa gazdă, Universitatea Cluj. În prima 
zi a memorialului au avut loc meciurile 
CSU Târgu Mureş I - CSM Sibiu, partidă 
terminată cu victoria mureşencelor, 
3-1 (25:19;25:14;25:26;24:22) şi meciul 
dintre Universitatea Cluj şi CSU Târgu 
Mureş II, câştigat de clujence, scor 3-2 
(22:25;25:23;26:24;26:28). În a doua zi a 
competiţiei s-a disputat finala mică, între 
echipele CSM Sibiu-CSU Târgu Mureş II, 
partida câştigată de CSM Sibiu, 3-1 şi finala 
mare dintre Universitatea Cluj-CSU Târgu 
Mureş I, pierdută, din păcate, de clujence, 
0-3 (24:26;22:25;19:25). Astfel, echipa 

Universităţii Cluj a terminat pe locul doi 
Memorialul “Ioan Bânda”. 

Cu Craiova, primul test

Întrebat dacă este mulţumit de evoluţia 
fetelor, antrenorul “studentelor”, Dănuţ 
Ciontoş, a declarat: ”Am fost foarte supărat 
pe ele la primul meci, deoarece am reuşit 
să câştigăm destul de greu. Am jucat în faţa 
unei echipe dornice de afirmare si a fost şi 
primul meci disputat în faţa spectatorilor 
din Cluj din acest an. În finala mare am 
pierdut cu 3-0, însă sper să punem la 
punct jocul pentru meciul din campionat cu 
Craiova. Ca şi antrenor nu poţi fi niciodată 
mulţumit, dar, în general, eu zic că suntem 
pe drumul cel bun”. În 22 ianuarie va 
începe returul Diviziei A1 de volei feminin, 
iar “studentele” lui Dănuţ Ciontoş  vor 
disputa acasă meciul cu echipa de pe locul 
opt, CSMU Craiova.

Memorialul „Ioan Bânda“, un real succes
A cincea ediţie a celebrului turneu a fost câştigată de CSU Târgu-Mureş I

Clujenii vor să aibă o altă faţă în acest retur

Clasament

L ECHIPA T  C C P  P  PT.
   1  CVM Tomis Constanța 11 9 2 0 0 31

   2  CVM Remat Zalău 11 8 2  1  0 29

   3  Dinamo București 11 7 2 0 7 25

   4  CS Unirea Dej 11 6 1  1  3 21

   5  Ștința Explorării Baia Mare 11 5 2 1 3 20

   6  VCM LPS Piatra Neamț 11 5 0  1 5 16

   7  CSM București 11 4 0 2  5 14

   8  CSA Steaua București 11 4 0 1  6 13 

   9  „U“ Cluj 11 2 2 2  5 12 

10  SCMU Craiova 11 3 1 1  6 12 

11  Torpi City US Târgu Mureș 11 0 1  1  9 3

12  CSMU LPS Suceava 11 0 0  2  9 2

C  Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C  Jocuri câștigate cu 3-2

P  Jocuri pierdute cu 2-3

P  Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3
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Culturism&Fitness
Sportivii secţiei de culturism-fitness a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj au obţinut şase medalii 
în anul 2010. 

CAMPIONAT NAŢIONAL 
– loc II - Horvath Tiberiu
– loc III -Văsuţ Sebastian; 
– loc III - Andrei Lungu
–  loc V - Berciu Cristian 

CUPA  ROMÂNIEI
– loc I - Horvath Tiberiu- cat. 80 Kg. 
– loc I - Horvath Tiberiu- cat. Open 
– loc II - Andrei Lungu

De asemenea, Clubul Sportiv Universitatea Cluj 
a dat şase sportivi la lotul naţional: Sebastian 
Văsuţ, Florin Berbecar, Liviu Orosz, Tiberiu Hor-
vath, Graţiela Deac şi Cristian Berciu. (R.C.)

Atletism
Atleţii Clubului Sportiv Universitatea Cluj au 
obţinut nu mai puţin de 17 medalii de aur la cam-
pionatele naţionale şi internaţionale, 13 medalii 
de argint şi 22 de bronz.

CAMPIONAT NAţIONAL SENIORI + TINERET

– 5 locuri I; – 6 locuri II; – 2 locuri III

CAMPIONAT NAţIONAL PROBE COMBINATE

- 4 locuri I; - 2 locuri III

CAMPIONAT  NAţIONAL UNIVERSITAR

– 3 locuri I
– 5 locuri II
–15 locuri III

GRAND PRIX

– 3 locuri I
– 2 locuri III

CONCURSURI INTERNAţIONALE

– 2 locuri I
– 2 locuri  II
– 1 loc III
Nagy Judith, Keskes Levente şi Tufă Alexandru – 
sportivi lot naţional. (R.C.)
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Vasiliu (numărul 2) se simte cel mai bine în tricoul lui „U” Cluj

Anca Ologu

S
ilviu Vasiliu a aflat de rugby la 
vârsta de 13 ani de la nişte colegi 
pe vremea când era elev la Piatra 
Neamţ. A descoperit mingea ovală şi 

nu a înlocuit-o cu cea de fotbal sau handbal, 
deşi deţinea aptitudinile şi cunoştinţele 
necesare pentru ambele. A jucat la Piatra 
Neamţ, la echipa naţională de tineret U21, 
la AS Mirano, în Italia, la Dinamo Bucureşti, 
la „U” Cluj şi a avut două selecţii la echipa 
naţională.   

La ce vârstă ai început să practici   

rugby-ul?

La 13 ani. Am aflat, la şcoala unde învăţam, 
de rugby de la doi prieteni şi am mers cu ei 
să joc. 
 

Sunt 11 ani de atunci. Ce te-a făcut să te 

identifici cu acest sport?

Acest sport m-a educat şi m-a civilizat 
foarte mult.

Ce alt sport ţi-ar fi plăcut să practici?

Îmi plac multe sporturi. Am mai făcut 
înainte de rugby şi handbal şi fotbal, dar 
m-am regăsit în rugby.

Ai  jucat la Piatra Neamţ, cu echipa 

naţională de tineret U21, la AS Mirano în 

Italia, la Dinamo Bucureşti, la „U” Cluj . 

Mi-a scăpat ceva?

Nu! Astea sunt toate. Şi la echipa natională, 
două selecţii într-un turneu în Franţa, de 
pregătire.

Unde te-ai simţit cel mai bine? 

Cel mai bine mă simt la „U” Cluj. Aici totul 
e din inimă  pentru că aici regăsesc toate 
lucrurile frumoase. Acesta este şi motivul 
pentru care m-am întors de la Dinamo la „U” 
Cluj.

Visul oricărui rugbyst român este să 

joace la o echipă din Franţa. Este şi visul 

tău?

Nu neapărat. Am avut şansa să joc anul 
trecut, dar am preferat să mă întorc în ţară să 
îmi termin studiile . Îmi doresc  să joc într-o 
echipă profesionistă oriunde în lume.

Ai vreo preferinţă?

Nu am preferinţe. Eu îmi ating obiectivele.
Care este obiectivul tău principal?
Să ajung  la o echipă profesionistă şi să joc în 
Heineken Cup.

La noi în ţară fotbalul primează ca 

importanţă pentru public şi presă. De 

ce crezi că nu atrage si rugby-ul acelaşi 

interes?

Pentru că e foarte greu de înţeles rugby-ul. 
Lumea crede că este un sport dur, dar, din 
păcate, este un sport bărbătesc, fotbalul îl 
înţelege oricine. 

Care a fost cea mai frumoasă experienţă 

a ta din domeniu?

În 2006, în Polonia- Sopot, când am ieşit cu 
echipa de tineret campion european.

Când ai fost cel mai tare dezamăgit de 

scor sau de echipa la care jucai? 

La „U” Cluj, în 2005, când am fost la Bucureşti 
pentru a juca un meci cu Dinamo. Am fost 
numai copii şi ne-au batut cu 111-11.

Ce planuri de viitor ai?

Să îmi termin şcoala şi după aceea să prind o 
echipă profesionistă în Europa.

Dar după ce nu vei mai putea practica 

rugby? Antrenoratul este o variantă?

Nu ştiu ce să zic. Nu m-am gândit atât de 
departe. Îmi  propun obiective mai apropiate. 

Pilierul „studenţilor”, fost handbalist şi fotbalist, s-a apucat de 

rugby acum 11 ani, a strâns două selecţii la Naţională şi a lăsat 

campionatul Franţei pentru România

Silviu Vasiliu: 
„La „U“, totul este din inimă“

Unul dintre cei mai importanţi rugbyşti de la „U” Cluj s-a destăinuit pentru „Numai U“

JUDO
Pentru clubul sportiv Universitatea Cluj, anul 2010 
a fost unul destul de norocos, cu multe medalii la 
judo. Corina Căprioriu şi Alina Dumitru au început 
anul cu medaliile de bronz la Grand Prix-ul din Ger-
mania. Apoi, clubul a mai putut fi mândru de med-
aliile câştigate la Cupa Transilvaniei. Toate cele 
trei medalii ( aur, argint şi bronz) au fost aduse 
clubului de la CN Echipe Seniori  şi CN Echipe Ne 
Waza Seniori , Divizia A şi finale ce s-au disputat 
la Iaşi. Alte şapte medalii de aur, una de argint şi 
trei de bronz au fost cucerite de judoka de la CSM 
Cluj la Cupa României şi Finala Campionatului 
Naţional pentru Seniori Ne Waza. Încă două med-
alii de aur, trei de argint şi cinci de bronz au fost 
câştigate la Finala Campionatului Naţional juniori 
de U 20. Două medalii de aur, una de bronz şi una 
de argint au câştigat fetele la Cupa Mondială de la 
Bucureşti. Căprioriu şi Fâşie au reuşit să ia medali-
ile de aur şi la Cupa Mondială din Coreea. Reuşita 
de la Viena a Corinei şi a Alinei a adus cu siguranţă 
clubului  multă bucurie, iar ulterior Corina a fost 
numită cea mai bună sportivă a anului. Încununat 
de succes a fost şi antrenorul ei, care a primit titu-
latura de cel mai bun antrenor la feminin al anului, 
pentru medaliile de aur obţinute de Alina Dumitru 
şi Corina Căprioriu la campionatele europene de 
seniori şi pentru  medalia de bronz obţinută de 
Alina Dumitru la campionatele mondiale. (A.C.)
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Septimiu Crivei 

D
e la înfiinţarea secţiei 
de scrabble la CS 
Universitatea, în 1994, 
fiecare an a adus noi 

medalii pentru scrabble-ul clujean, dar 
anul 2010 a fost cel mai bun din acest 
punct de vedere. 13 medalii obţinute 
(şapte de aur, două de argint şi patru 
de bronz) la campionatele naţionale 
au fost performanţele sportivilor 
clujeni de anul trecut, la care s-a mai 
adăugat şi un turneu internaţional 
câştigat. În urma rezultatelor obţinute 
în ultimii 25 de ani, Corneliu Faur a 
devenit primul Maestru al Sportului în 
scrabble de la “U” şi a ocupat locul 10 
în clasamentul anual al sportivilor de 
la “U”. Sportivii de la CS Universitatea 
au participat la competiţii de scrabble 
atât în limba română, cât şi în limba 
engleză.   

Premiu de 1.500 de lire

La individual, la scrabble în 
limba engleză, Mihai Pantiş şi 
Cătălin Caba au devenit campioni 
naţionali, Mihai aflat la al patrulea 
consecutiv, iar Cătălin la primul. 
Pe plan internaţional, aceiaşi doi 
sportivi au participat la Campionatul 
European Open din Malta, acolo 
unde au ocupat locul 12 în Divizia 
A, respectiv locul 3 în Divizia B.  De 
asemenea, la puternicul turneu UK 
Open, Adrian Tămaş a ocupat locul 18 
în Divizia A, Mihai Pantiş a câştigat 
Divizia B şi, automat, cel mai mare 
premiu financiar obţinut vreodată 
de un scrabble-ist român, 1.500 
de lire, iar Ovidiu Tamaş a ocupat 
locul 5 în Divizia D. La scrabble în 
limba română, 2010 a fost anul de 
confirmare definitivă a lui Corneliu 
Faur (Foto 1), care era considerat 
cel mai bun jucător din ţară ce 
nu avea încă în palmares cel mai 
prestigios titlu în scrabble-ul naţional. 
La numeroasele titluri de campion 
naţional la diverse probe de concurs 
câştigate de-a lungul carierei, şi-a 
adăugat şi titlul de campion naţional 
absolut. Acesta a fost obţinut după 
cumularea rezultatelor la cele patru 
probe de concurs din scrabble (libere, 
duplicat, compunere, anticipaţie) 
desfăşurate de-a lungul a opt etape. 

Locurile 3 pentru echipe

Mai mult, el a devenit campion 
naţional la probele de duplicat şi 

Anul care tocmai s-a încheiat a fost cel mai bun din istoria scrabble-ului clujean, 

iar CS Universitatea a avut şapte clasaţi între primii 20 de sportivi ai ţării.

2010, an record pentru 
CS Universitatea la scrabble

„U“ Cluj a fost „tare“ în cuvinte sezonul trecut

Jocul cuvintelor
Scrabble-ul este un joc în care 
participanții formează cuvinte prin 
plasarea de litere pe o tablă, cu 
dimensiunile de 15x15 pătrățele. 
Cuvintele se pot forma pe orizontală 
sau pe verticală, iar punctajul obținut 
este mai mare atunci când literele 
folosite sunt mai rare, mai valoroase, 
sau când sunt plasate pe pătrățele 
divers colorate, care dau diferite 
bonificații, ale tablei de joc. Acest 
sport a apărut în România în 1982, 
atunci când au luat fiinţă şi câteva 
cluburi de scrabble. Cinci ani mai 
târziu, acest joc a fost recunoscut în 
România ca şi disciplină sportivă, iar 
în 1990 a apărut şi Federaţia Română 
de Scrabble, a cărui preşedinte este, 
acum, Dan Laurenţiu Sandu.

PREZENTARE

anticipaţie şi vicecampion naţional 
la compunere. De asemenea, 
Vasile Mihalache şi Dan Sibef, 
aflat în primul an la seniori, au 
câştigat câte o medalie de bronz la 
duplicat, respectiv anticipaţie. CS 
Universitatea a avut şapte sportivi 
între primii 20 din ţară, record pentru 
un club intern: Corneliu Faur – locul 
1, Septimiu Crivei – locul 6, Vasile 
Mihalache – locul 7, Dan Sibef – locul 
11, Andrei Alexandrov – locul 12, 
Daniela Boldor – locul 16 şi Alexandru 
Czaher – locul 19, într-un clasament 
general cu 84 de jucători. La perechi, 
Septimiu Crivei şi Corneliu Faur au 
câştigat pentru prima dată titlul 
de campioni naţionali la scrabble 
perechi pentru “U”, iar Andrei 
Alexandrov a devenit vicecampion 

naţional la aceeaşi competiţie 
împreună cu Cristian Soare de la 
Impetus Bucureşti. CS Universitatea 
a participat cu două echipe la 
Campionatul Naţional Intercluburi, 
care s-au clasat, la egalitate, pe 

locul 3, după principalele rivale la 
titlul naţional, Locomotiva Bucureşti 
şi Petrom Ploieşti, dar, ca în fiecare 
an, va viza din nou titlul în 2011. De 
amintit că “U” a ocupat locul 3 şi la 
Cupa României pe echipe. 

“U”-iştii de la scrabble sunt printre cei mai buni din ţară
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Î
nfiinţată în urmă cu doi ani, Clinica de 
Ortopedie şi Traumatologie “Ortomed Alex 
Bucur”, din Cluj-Napoca, îşi propune să 
ofere pacienţilor metode de tratament 

moderne, minimal invasive, care să permită 
o recuperare rapidă pentru munca şi sport. 
În acest cadru se acorda o atenţie deosebită 
tratamentului leziunilor produse prin accidente 
sportive, orientarea fiind spre metode care 
asigură vindecarea în timp util şi întoarcerea 
la activităţile sportive, atât de importante la 
sportivii de performanţă. Cele mai frecvente 
leziuni traumatice la sportivi sunt cele ale 
membrelor inferioare, unde genunchiul şi 
glezna sunt cele mai des afectate. Rupturile 
de menisc, dar mai ales cele de ligamente 
încrucişate, au ca urmare întreruperea, uneori 
de lungă durată, a activităţii sportive şi necesită 
alegerea celor mai bune metode de tratament, 
care să asigure un timp optim de recuperare şi 
reluare a activităţii sportive. Experienţa de 40 
de ani în ortopedie şi traumatologie a doctorului 
Craciun, directorul Clinicii Ortomed, experienţă 

adunată mai ales în cei 30 de ani petrecuţi 
în Germania, este garanţia alegerii celei mai 
moderne şi eficiente metode de tratament 
a fiecărui caz în parte. Clinica se bucură de 
o colaborare tot mai intensă şi eficientă cu 
Clubul Sportiv Universitatea Cluj, colaborare 
care se va dezvolta în viitorul apropiat. Dotarea 
cu aparatură modernă a Clinicii Ortomed A.B., 
permite un diagnostic corect şi precoce a 
leziunilor osteo-articulare, înlesnind alegerea 
metodei terapeutice adecvate şi executarea ei 
în timp util. Intenţionăm să publicăm în revista 
Clubului Sportiv Universitatea Cluj o serie de 
articole dedicate tratamentului diverselor 
leziuni traumatice ale aparatului locomotor 
, atât pentru a face cunoscute sportivilor, şi 
nu numai lor, mecanismele de producere şi 
metodele moderne de tratament conservativ şi 
operator al acestora ca şi recuperare rapidă, în 
scopul reluării precoce şi sigure a activităţilor 
sportive. Dorim să oferim sportivilor din Ardeal 
posibilitatea de a se trata în Clinica Ortomed 
de la Cluj, la acelaşi nivel ca în Ungaria, 

Clinica Ortomed A.B. din Cluj-Napoca 

acordă prioritate tratamentului leziunilor osteo-articulare 
ale sportivilor de performanţă

Echipa de baschet feminin a Universității Cluj a debutat 

cu o victorie în 2011, doar al treilea succes al sezonului

Laurentiu Boariu

E
levele lui Florin Covaciu au reușit să 
se impună în fața formației Politehnica 
Iași, cu scorul de 76-64. Moldovencele 
au început tare partida de la Cluj şi 

au reuşit să conducă la finalul primului sfert cu 
25-18. Clujencele au revenit în joc și au redus din 
handicap în sfertul secund, iar scorul la pauză 
a fost 37-35 în favoarea echipei oaspete. Pauza 
a fost un sfetnic bun pentru “studente”, care 
au abordat mult mai motivate partea a doua a 
jocului. Elevele lui Florin Covaciu au avut un sfert 
trei excelent (23-8), la capătul căruia au preluat 
conducerea pe tabela de marcaj. Ultimul sfert 

a fost foarte echilibrat (19-19), dar, din fericire, 
ieșencele nu au reușit să revină la conducerea 
jocului și Universitatea a bifat, astfel, o victorie 
în primul meci din 2011. Marcatoarele echipei 
universitare au fost: Pricop 20 p, Fodor 19 p,  
Andreea Pop 8 p, Kilin și Ferenczi 6 p, Pătruţ 5 p, 
Bocskai 4 p, Coldea și Chioran cîte 3 p, Al Shaar 
2 p și Norina Pop un punct. 

Doar trei victorii

“Am avut unele momente în care ne-a lipsit 
concentrarea şi adversarele noastre au reuşit să 
se apropie, dar avem avantajul unei bănci lungi şi 
jocul colectiv. Sper să mergem aşa în continuare, 
să reuşim să câştigăm meci după meci, pentru 

că merităm şi trebuie să fim sus în clasament”, 
a declarat după meci Marta Fodor, una dintre 
cele mai bune jucătoare de pe teren în meciul 
cu Poli Iași. Aceasta a fost doar a treia victorie a 
elevelor lui Florin Covaciu în actualul sezon, după 
cele împotriva formațiilor CSM Oradea și LPS Alba 
Iulia. Clujencele ocupă locul șase în clasamentul 
seriei de Nord-Vest a Diviziei A. “Studentele” au 
avut un debut slab de sezon şi au înregistrat cinci 
înfrîngeri consecutive în primele meciuri. Alb-
negrele au reușit să-și revină la meciul de acasă 
cu Alba Iulia, în care s-au impus cu greu, după ce 
au fost conduse, mult timp, pe tabela de marcaj. 
Universitatea va juca în etapa următoare în 
deplasare, cu CSM Oradea, în data de 22 ianuarie.

Debut cu dreptul pentru „U“ Cluj

Austria sau Italia. Deşi axată, în principal, pe 
traumatismele osteo-articulare, Clinica Ortomed 
Alex Bucur din Cluj-Napoca asigură asistenţă de 
specialitate în toate domeniile ortopediei, având 
ca preocupare principală tratamentul minim 
invaziv cu Laser a Herniilor de Disc. Vom reveni 
cu amănunte legate de diversele traumatisme 

osteoarticulare, mai frecvente la sportivi, 
sperând sa realizăm o legătură cât mai strânsă 
cu cluburile sportive din Cluj şi, în principal, cu 
clubul Universitatea. Imaginile care însoţesc 
acest articol permit realizarea unei priviri de 
ansamblu asupra activităţii Clinicii Ortomed Alex 
Bucur. 

Baschetbalistele au obţinut un prim succes în acest an
Clasament

L echipa  Mj Mc Mp pM pp pct.

1 iciM Univ Goldis arad 12 12 0 0 818:536 24

2 LMK Sfantu Gheorghe 12 9 3 0 840:634 21

3 Municipal Satu Mare 12 8 4 0 856:732 20

4 BcM Bega timisoara 12 7 5 0 794:700 19

5 cSU LpS alba iulia 12 3 9 0 621:785 15

6 U. cluj-Napoca 12 2 10 0 693:862 14

7 cSM U Oradea 12 1 11 0 559:932 13

Clujencele au câştigat în faţa moldovencelor



RelaxaRe8

Dr. Marius Crăciun / psiholog

S
tresul este o parte inevitabilă a vieţii noastre. 
Foarte des sportivii sunt puşi în situaţii care 
automat declanşează răspunsul de stres. 
Expunerea foarte frecventă la stimuli stresori 

va avea, în timp, o influenţă negativă asupra inimii, 
vaselor de sânge şi chiar asupra creierului, fără a pune 
la socoteală neplăcutele efecte ale tensiunii, anxietăţii 
sau îngrijorării. Există totuşi şi veşti bune. În timp ce 
situaţiile stresante sunt inevitabile, efectele secundare 
ale stresului pot fi contracarate. Cu alte cuvinte, există 
o cale prin care putem opri stresul să ne afecteze corpul 
şi mintea. Din fericire natura ne-a  dotat cu un antidot 
perfect în lupta cu stresului. Este răspunsul de relaxare. 
Acest răspuns împiedică stresul că mai afecteze corpul 
şi mintea sportivului. Astăzi sportivii au la îndemână 
revoluţionarul aparat numit sugestiv Stresseraser, care 
permite activarea într-un timp foarte scurt a răspunsului 
de relaxare. Deosebit de simplu şi prietenos, dispozitivul 
biofeedback este de dimensiunea unui telefon mobil. 
Senzorul cu infraroşu de la nivelul degetului ajută 
la convertirea pulsului în unde care vizualizează 
variabilitatea frecvenţei cardiace. Aceste unde, care 
sunt prezentate pe ecranul unui monitor LCD ajută 
la sincronizarea respiraţiei cu paternurile frecvenţei 
cardiace. Concentrându-se pe ciclul respiraţiei şi pe 
feedback-ul de pe ecran, sportivul va fi capabil să 

Mai multe despre  
Stresseraser

sponsori și parteneri

declanşeze răspunsul natural de relaxare al organismului. Fără 
o experienţă prealabilă, utilizatorului îi va trebui câteva minute 
pentru a intra într- o stare de relaxare!  Dezvoltat în Statele 
Unite după ani de cercetări, aparatul are confirmări ale validităţii 
sale de la numeroase organisme ştiinţifice de renume cum ar fi 
Universitatea Harvard. Stress Eraser oferă combinaţia perfectă 
dintre tehnologia de vârf, cercetarea ştiinţifică, simplitate şi 

rezultate rapide cu efect de lungă durată. Sportivi de elită din ţara 
noastră încep să folosească dispozitivul Stresseraser. Amintim aici 
pe Alina Dumitru, campioană olimpică, mondială şi europeană la 
judo şi pe AnaMaria Paval, multiplă campioană naţională, multiplă 
medaliată la europene, locul 5 la CM şi la JO (lupte libere). 

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul www.stresseraser.ro


