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Î mi spune deunăzi Ovidiu Vasu, directorul 
executiv al clubului, că în obiectivele sale 
manageriale pe 2011 intră și proiectul 
privind construirea unei baze de antrena-
ment în afara orașului. O baza modernă 

cu terenuri de antrenament, săli de forță, spații 
de recuperare, desigur – locuri de cazare, 
într-un cuvânt tot ce trebuie pentru pregătirea 
performanței. 
Lăudabil, extraordinar: iată că după un sediu mo-
dern, clubul va avea și o bază proprie de antrena-
ment. 
Pârdalnicul de cui mi s-a îniripat în minte și m-am 
gândit la discrepanța dintre unele echipe, cele 
care au sponsori și care urmează să vedem în ce 
măsură vor folosi această nouă bază și echipele 
care încă sunt susținute inanciar exclusiv de club. 
Nu voi insista asupra unui palmares cum este 
acela al echipei de handbal feminin sau al echipei 
masculine de volei, palmares care poate să în-
semne mândria oricărui sponsor. 
Mă gândeam doar dacă nu ar i mai bine să 
se construiască, dar nu așa de mult, și să se 
mai investească ceva mai mult în echipele fără 
sponsori în așa fel încât acestea să devină mai 
atractive, să-și găsească mai ușor și mai repede 
susținători inanciari. 
Și m-a lămurit în puține vorbe tot Ovidiu Vasu, 
după care m-am lovit cu palma peste frunte 
pentru că de fapt știam și eu explicația: banii de 
investiții nu pot i alocați echipelor, iind capitole 
bugetare diferite. 
Legea este lege. 
Ceea ce am înțeles singur este că investițiile în 
clădiri, centre de pregătire, săli de antrenament, 
ridică la rândul lor atractivitatea clubului în gen-
eral și a echipelor în particular. 
Cu cât au sponsorii mai puțin de investit în aceste 
domenii cu atât își pot focaliza eforturile spre fac-
torul uman, spre sportivi, sportive și antrenori. 
Iată de ce, continui să cred și să sper că, în 
curând, poate și cu ajutorul veștii că se va con-
strui un centru de pregătire propriu al clubului, 
vor apărea și alte nume de sponsori la echipe, 
nume care să se alăture celor existente și cărora 
le mulțumim din sulet și le spunem că îi iubim așa 
cum iubim echipele „U”.

„U“n punct 
de vedere

Dragoste și bani

Florin  

Pruteanu

„U“ Jolidon, victorie 
în ultimele secunde
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Vicecampioanele României la handbal feminin s-au 
impus pe terenul celor de la HCM Roman, cu un gol 
al victoriei marcat cu opt secunde înainte de inal.
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Clujencele au trecut repede peste eşecul de la Zalău şi au câştigat la Roman, 
27-26 (16-13), pe un teren de unde se pleacă greu cu puncte, cu un gol marcat 
în ultimele secunde.

Echipa clujeană de handbal masculin şi-a continuat pregătirea cu două turnee amicale  
la Arad şi Timişoara, unde a câştigat trei meciuri şi a pierdut alte trei.

Victorie dramatică pentru 
„U“ Jolidon la Roman

Trei victorii „amicale“ pentru „U“ Transilvania

Primul meci și prima victorie din retur pentru vicecampioana României          Cristina BotîrCă

Clasament
L eChipa  M V e i pCt.

  1 Oltchim Rm. Valcea 14 14 0 0 28
  2 Univ. Jolidon Cluj 14 11 1 2 23
  3 CSM Bucuresti 14 10 1 3 21
  4 HC Zalau 11 14 9 0  18
  5 Tomis Constanta 14 7 2 5 16
  6 HC Oțelul Galați 14 6 4 4 16
  7 HC Dunarea Braila 14 7 2 5 16
  8 HCM Roman 14 7 0 7 14
  9 HCM Stiinta Baia Mare 14 7 0 7 14
10 Rulmentul Brașov 14 5 2 7 12
11 CSM Devatrans 14 3 0 11 6
12 SCM Craiova 14 2 2 10 6
13 HCM Buzau 14 2 2 10 6
14 Univ. Reșița 14 0 0 14 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 Energia Pandurii Tg. Jiu 10 8 0 3 16
  4 HCM Constanța 11 7 1 2 15
  5 Univ. Bucovina Suc. 11 7 0 4 14
  6 Univ. Transilvania 11 7 0 4 14
  7 Știința Dedeman Bacău 11 6 0 5 12
  8 CSM Satu Mare 11 5 1 5 11
  9 Dinamo Mun. Brașov 11 3 1 7 7
10 HC CSM Baia Mare  11 3 1 7 7
11 CSA Steaua București 10 2 2 6 6
12 Univ. Poli. Timișoara 11 3 0 8 6
13 CSM București 11 2 0 9 4
14 CSM Oradea 11 0 1 10 1

„U“ 
Jolidon a 
început returul 
cu o victorie 
în partida 

disputată împotriva formației HCM 
Roman, scor final 27-26 (16-13). 
Fetele antrenate de Gheorghe 
Covaciu au reușit să treacă, în 
deplasare, de un adversar incomod 
și au mai acumulat două puncte 
importante în clasament care le 
mențin în continuare favorite la 
ocuparea locului secund. Partida 
disputată la Roman le-a dat 
emoții studentelor, care au jucat 
în fața unui adversar dificil și cu 
dezavantajul jocului în deplasare. 
„Ne dorim să începem returul 
cu dreptul, mai ales că jucăm 
în deplasare contra unei echipe 
care este foarte puternică pe 
teren propriu. Sperăm ca până 
la sfârșitul celor 60 de minute să 
reușim o nouă victorie”, declara 
directorul sportiv al „U” Jolidon, 
Cosmin Sălăjan, înaintea partidei. 
Handbalistele clujence și-au făcut 
însă jocul uşor încă din primele 
minute ale meciului și, astfel, au 

p rimul turneu amical la care 
a participat „U” Transilvania 
Cluj în această iarnă a fost 

cel de la Arad, care s-a desfăşurat 
în perioada 22-23 ianuarie. Acolo, 
elevii lui Ştefan Constantin au 
reuşit două victorii, dar au suferit 
şi o înfrângere. Astfel, în primele 
două partide, clujenii au trecut de 
HC Arad, 36-32 şi de Politehnica 
Timişoara, 32-29. În ultima partidă 
a turneului, formaţia clujeană a 
pierdut în faţa echipei CSM Oradea 
la doar un singur gol diferenţă, scor 
final 37-36 pentru orădeni.

O singură victorie la Timişoara

În cel de-al doilea turneu din această 
perioadă de pregătire, disputat la 
Timişoara, care de această dată a 
fost un turneu amical internaţional, 
universitarii clujeni au reuşit doar 
o victorie. Poli Timişoara şi-a luat 
revanşa după înfrângerea de la 
Arad şi a câştigat în faţa echipei „U” 

intrat la pauză cu un avantaj de 3 goluri (16-13). 

Gol cu opt secunde înainte de final

În cea de-a doua repriză, gazdele au recuperat din 
handicap, iar în final doar un singur gol a reuşit să facă 
diferența. Reuşita care a desemnat câștigătoarea a 
fost marcat de Simona Vintilă, cu opt secunde înaintea 

Golul Simonei Vintilă

a adus două puncte importante echipei sale  

(foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)

Clujenii 

s-au pregătit intens pentru reluarea campionatului  

(foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)

terminării partidei. „Ne bucurăm că 
am început returul cu o victorie. A 
fost un meci greu, echilibrat, în fața 
unei echipe din Roman puternică 
pe teren propriu. Vintilă a reușit un 
gol norocos, cu doar opt secunde 
înainte de final”, a declarat Sălajan, 

la finalul unui examen trecut brio de Senocico 
şi compania. În urma acestei victorii, “U” Jolidon 
rămâne pe locul al doilea în clasamentul Ligii 
Naționale de handbal feminin și, totodată, este 
favorită pentru poziția secundă a podiumului. 
Până în prezent, clujencele au acumulat 23 de puncte 
şi sunt la o diferență de cinci puncte de prima clasată, 
Oltchim Râmnicu Vâlcea. 
Pentru „U” Jolidon au marcat: Mihaela Ani-Senocico 
- 9, Florina Chintoan-Barsan - 5, Simona Vintila - 4, 
Mihaela Tivadar - 3, Nicoleta Dinca - 3, Magdalena 
Paraschiv – 3. În partida următoare “U” Jolidon 
întâlnește, pe teren propriu, formația Oțelul Galați, 
ocupanta locului 6. Partida va avea loc în 9 februarie 
2011, în Sala Sporturilor Horia Demian, cu începere la 
ora 18:00. 
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Transilvania Cluj, 30-21. În cel de-al doilea meci, Lazăr 
şi compania s-au impus în faţa celor de la Partizan 
Belgrad, 34-32, iar în ultima partidă „U” a pierdut în 
faţa maghiarilor de la Oroshazy FKSE, 26-30. Liga 
Naţională se va relua în data de 12 februarie, când 
este programată etapa a 12-a, una în care handbaliştii 
clujeni nu vor avea o misiune tocmai lejeră. Alb-negrii, 
aflaţi pe locul şase în clasament înainte de întreruperea 
campionatului, vor întâlni chiar echipa aflată imediat 
în spatele ei, Ştiinţa Dedeman Bacău. Partida va avea 
loc în Sala Sporturilor „Horia Demian”, sâmbătă, 12 
februarie, de la ora 18:00. (V.L.) 



Clasament
L eChipa  MJ MC Mp F pCt.

  1   CSU PLOIESTI   19   16   3   0   35
2  GAZ METAN MEDIAS  19  15  4  0  34
3  U-MOBITELCO BT CLUJ  19  14  5  0  33
4  CSA STEAUA TURABO  18  14  4  0  32
5  BC MURES TG. MURES  18  13  5  0  31
6  MUNICIPAL ORADEA  19  12  7  0  31
7  BCM U PITESTI  19  10  9  0  29
8  CS OTOPENI  19  10  9  0  29
9  ENERGIA ROVINARI  19  9  10  0  28
10  MUNICIPAL BUCURESTI  18  10  8  0  28
11  CSU ATLASSIB SIBIU  18  9  9  0  27
12  BC TIMISOARA  19  8  11  0  27
13  SCM CSS CRAIOVA  19  5  14  0  24
14  CS POLITEHNICA IASI  19  3  16  0  22
15  CSU CUADRIPOL BRASOV  19  1  18  0  20
16  BC PERLA HARGHITEI  19  1  18  0  20
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Vicecampioana României de baschet masculin a pierdut derby-ul cu CSU Ploieşti, dar s-a impus pe terenul  
„lanternei“ BC Miercurea Ciuc

O bilă neagră și una albă pentru „U“ 
Mobitelco BT

Clujenii s-au întors cu o singură victorie din două deplasări consecutive  oViDiU teBU

„U“Mobitelco BT 
Cluj a pierdut 
derby-ul 
etapei a 18-a 

a Diviziei A, jucat în deplasare, 
împotriva campioanei CSU Ploieşti, 
scor 73-82. Începutul partidei 
desfăşurată în Sala “Olimpia” 
le-a aparţinut gazdelor, care s-au 
impus în primul sfert cu scorul de 
24-21, graţie, în primul rând, celor 
14 puncte reuşite de extrema celor 
de la Asesoft, Calhoun Qarraan. 
Clujenii s-au mobilizat foarte bine 
în sfertul al doilea, când au reuşit 
un parţial de 7-0, care i-a dus la 
conducerea partidei cu mai puţin 
de 2 minute rămase până la pauza 
mare. De la vestiare, “U” Mobitelco 
BT a ieşit cu un avantaj de trei 
puncte, 41-38, recuperat, însă, în 
sfertul al treilea de către campioni, 
care s-au impus cu 23-19. În ultima 
parte a meciului, clujenii nu au mai 
avut puterea să revină, astfel că 
CSU Ploieşti a câştigat cel de-al 
şaselea meci consecutiv în faţa 
ardelenilor, 82-73. Cei mai buni 

marcatori din echipa clujeană au fost Mihai Silvăşan 
cu 23 de puncte, Kyndall Dykes cu 22 de puncte şi 
Zoran Krstanovic autor a 14 puncte, iar de la CSU 
Ploieşti s-a remarcat Calhoun Qarraan cu 31 de 
puncte, dintre care şapte reuşite doar prin aruncări 
de la linia de trei puncte. “A fost un meci în care am 
arătat o oarecare inconstanţă, mai ales la inceputul 
şi la finalul partidei, în sistemul nostru defensiv. 
Calhoun Qarraan a avut o seară excepţională, am 
atenţionat pe toată lumea despre potenţialul lui , însă 
cu toţii suntem oameni şi greşim uneori”, a declarat, 
la finalul meciului de la Ploieşti, antrenorul Marcel 
Ţenter.

Victorie în a doua deplasare

După înfrângerea suferită la Ploieşti, clujenii au făcut 
deplasarea la Miercurea Ciuc pentru întâlnirea cu 
ultima clasată, BC Perla Harghitei. Echipa antrenată 
de Laszlofy Botond s-a întărit în pauza competiţională 
prin aducerea lui Jonathan Huffman şi a lui Clevin 
Hannah, iar lucrul acesta s-a văzut şi pe parchet, 
astfel că cei doi jucători au reuşit, fiecare, câte 23 de 
puncte în meciul jucat împotriva clujenilor. În prima 
parte a meciului, gazdele nu au arătat deloc ca o 
echipă de pe ultimul loc al clasamentului, ba mai 
mult, la pauza mare harghitenii conduceau cu 41- 40. 
După revenirea de la vestiare universitarii clujeni 
au forţat victoria şi au câştigat atât sfertul trei cât 

Fometescu şi colegii săi 

şi-au revenit repede după eşecul de la Ploieşti  

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro

şi sfertul patru 24-15, respectiv 
26-23, într-un final de meci în care 
antrenorul clujenilor a rulat întreg 
lotul avut la dispoziţie. 
După o partidă mai solicitantă 
decât se credea iniţial, în care 
oboseala şi-a făcut simţită 
prezenţa, alb-negrii s-au impus 
la finalul celor patru sferturi 
cu scorul de 90-79. Din echipa 
clujeană cei mai buni marcatori 
au fost Zoran Krstanovic cu 
34 de puncte şi 11 recuperări, 
Kyndall Dykes cu 22 de puncte, 
Mihai Silvăşan cu 12 puncte şi 
Claudiu Fometescu, autor a 11 
puncte. „Chiar dacă în clasament 
Miercurea Ciuc este ultima, după 
schimbările pe care le-au făcut în 
iarnă au o echipă care evolueză 
din ce în ce mai bine. A fost un 
meci în care în primele două 
sferturi nu am fost la potenţialul 
nostru maxim în apărare, apoi 
în sfertul trei am apăsat puţin 
pe acceleraţie şi ne-am desprins 
pe tabela de marcaj, iar finalul 
de meci mi-a permis să rulez tot 

 Venit de la Dinamo Bucureşti 
la începutul sezonului, Claudiu 
Fometescu a făcut, la Miercurea 
Ciuc, cel mai bun meci al său 
pentru echipa clujeană. “Fome” 
a fost, cu 11 puncte, al patrulea 
marcator din tabăra alb-negrilor 
şi începe să devină jucătorul de 
care antrenorul Marcel Ţenter are 
mare nevoie. “Ne-am făcut viaţa 
grea, dar e bine că am reuşit să 
câştigăm până la urmă. Sper să 
mai fac câteva meciuri la fel de 
bune pentru Cluj”, a declarat 
Fometescu pentru site-ul echipei 
de baschet.

„Fo(a)ME“ DE  PUNCTE

La Ploieşti am avut o oarecare 
inconstanţă în apărare, 
dar în următorul meci, 
chiar dacă am suferit tot 
la acest capitol la început, 
am reuşit să ne desprindem 
decisiv spre final”
 
MARCEL ŢENTER, antrenor „U“ 

Mobitelco BT Cluj

lotul”, a spus Marcel Ţenter după o victorie care a 
făcut, pe de-o parte, uitat eşecul cu Asesoft. În etapa 
viitoare, „U” Mobitelco BT va reveni în Sala Sporturilor 
“Horia Demian”, acolo unde va da piept, sâmbătă, 5 
februarie, cu SCM Craiova. 
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Echipa de baschet feminin a Universităţii Cluj ocupă primul loc în Divizia A2, 
echivalentul locului nouă în clasamentul general, o poziţie pentru care Marta 
Fodor şi colegele vor da totul pentru a o menţine.

Marta Fodor: „Vreau să 
terminăm pe locul nouă“

Una dintre jucătoarele cheie ale „U“ Cluj şi-a expus gândurile pentru “Numai U”        LaUrenţiU BoariU

Clasament Divizia a2
L eChipa  MJ MC Mp F pCt.

 1   CSU LPS ALBA IULIA   2   2   0   0   4
2  UNIVERSITATEA CLUJ  2  2  0  0  4
3  CSM U ORADEA  2  1  1  0  3
4  BC GALACTICA OLIMPIA  2  1  1  0  3
5  S. STUD. OMNILOGIC  2  0  2  0  2
6  POLITEH. NAT. IASI  2  0  2  0  2

E
chipa de baschet feminin 
a Universităţii Cluj a 
început de curând faza 
a doua a campionatului. 

Elevele lui Florin Covaciu evoluează 
în grupa A2, după ce, în urma 
rezultatelor modeste din prima 
fază a Diviziei A, nu au reuşit 
să între în grupa A1 (primele 8 
echipe). Clujencele au avut un start 
de sezon în care au pierdut mai 
multe meciuri printre degete, dar 
în ultimele etape şi-au revenit şi 
au reuşit să câştige ultimele două 
întâlniri, acasă cu Politehnica Iaşi 
şi în deplasare cu CSM Oradea. 
Universitatea va juca următorul 
meci în 12 februarie, acasă, cu 
Galactica Braşov. „Alb-ne grele“ 
împart primul loc în A2 cu CSM 
Alba Iulia, după ce şi-au câştigat 
primele două meciuri ale seriei. 
Pentru a afla mai bine cum stau 
lucrurile şi care este atmosfera la 

echipa de baschet fete, am stat de 
vorbă cu Marta Fodor, una dintre 
jucătoarele de perspectivă ale 
Universităţii, care a avut evoluţii 
foarte bune în acest an. Ea a reuşit 
să înscrie 19 puncte în meciul cu 
Poli Iaşi, cu unul mai puţin decât 
veterana Adriana Pricop şi a fost 
golghetera echipei la meciul de la 
Oradea, în care a marcat 25 de 
puncte. Jucătoarea în vârstă de 19 
ani are 1.80 m, evoluează pe postul 
de extremă şi poartă tricoul cu 
numărul 9.

Cum ţi se pare sezonul 
în curs,2010-11?
Sincer,acest sezon nu a fost atât 
de bun pe cât mă aşteptam, însă 
nici nu m-a dezamăgit. În prima 
fază ne-a fost mai greu, fiindcă am 
întâlnit echipe puternice şi nu am 
fost pregătite. Dar sezonul încă nu 
s-a terminat şi noi ne putem lua 

revanşa. Este adevărat că nu am 
intrat în locurile 1-8, deşi cred că 
aveam şanse reale, dar trebuie să 
recunoaştem că pe primele locuri 
se află echipe cu mult peste nivelul 
nostru. 

Pe ce loc crezi că va termina 
Universitatea în acest sezon?
Eu aş vrea să câştigăm toate 
meciurile rămase din sezon, ca 
să putem termina pe locul 9 în 
clasament. Asta însă ţine doar de 
noi, de echipă, să luptăm la fiecare 
meci şi să reuşim să învingem, 
pentru că merităm cel puţin acest 
loc 9. 

Ce obiective ţi-ai propus 
în carieră? Ţi-ai dori să joci 
la o echipă din străinătate?
Obiective am mai multe, însă 
singurul obiectiv, care nu va 
dispărea niciodată, este ca la 

fiecare meci, indiferent de adversar, 
să pot să dau 100% din mine, 
ca să îmi ajut echipa şi să am 
speranţa că mă vede un antrenor. 
Şi aici ajungem la partea a doua a 
întrebării, sper ca acest antrenor 
să fie străin şi să poată să îmi ofere 
posibilitatea de a juca în afara 
graniţelor ţării. Întotdeauna mi-am 
dorit să ajung să joc în afara ţării şi 
sper să îmi pot îndeplini visul, sunt 
conştientă însă că va fi foarte greu, 
dar nu imposibil.

Dacă ai avea o ofertă de afară, 
ai prefera Europa sau Statele Unite 
ale Americii?
Deocamdată vreau să am evoluţii 
cât mai bune, să mă remarc pe 
teren, dar să fiu utilă şi echipei şi 
sunt sigură că, dacă voi reuşi acest 
lucru, sunt şanse să intru în atenţia 
antrenorilor străini. Mi-ar plăcea 
atât în Europa cât şi în Statele Unite 

ale Americii. Însă la un moment 
dat aş vrea să ajung şi în America, 
fiindcă acolo se joacă baschet la 
cel mai înalt nivel, mult peste ceea 
ce se joacă în Europa sau în restul 
lumii. 

Îţi doreşti să evoluezi în viitor 
pentru echipa naţională a României?
Cred că orice baschetbalistă 
îşi doreşte să ajungă să fie 
selecţionată la echipa naţională 
a ţării sale. Normal, şi mie mi-ar 
plăcea să ajung la acest nivel, ar 
fi o împlinire şi un pas mare în 
cariera mea. Aş avea multe de 
învăţat şi în acelaşi timp mi-ar 
deschide multe uşi din lumea 
baschetului. Să fii selectată la 
echipa naţională înseamnă să fii în 
atenţia mai multor antrenori, atât 
din ţară cât şi din străinătate şi să 
ai ocazia să ajuţi echipa să obţină 
performanţe.  

Marta Fodor vrea să dea 100% din ea la fiecare meci
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E
chipa de volei a 
Universităţii Cluj a 
pierdut sâmbătă meciul 
împotriva voleibalistelor 

de la VC Unic LPS Piatra Neamţ, 
echipă aflată pe locul trei în divizia 
A1 feminin, cu scorul de 1-3 (18:25; 
19:25; 25:23; 23:25). Meciul a 
contat pentru etapa a XIV-a a 
diviziei A1 de volei feminin.

S-au străduit, dar fără rezultat

”Studentele” au avut un joc bun,  

în care s-a văzut bine că şi-au dorit mult victoria, 
însă rezultatul nu le-a fost favorabil, în condițiile 
în care jocul moldovencelor a prezentat o serie de 
vulnerabilități, pe care clujencele nu au știut prea bine 
cum să le exploateze. 
Ardelencele au reuşit să revină prin concentrare si 
dăruire în al treilea set, ba chiar să-l și câştige, însă 
acest effort nu a fost îndeajuns pentru a întoarce 
soarta meciului. 

Evoluții tot mai bune

”A fost un meci foarte bun pentru noi, vom avea un 
alt meci dificil la Lugoj, unde sperăm să facem un 

joc cât mai bun să acumulăm 
puncte. Azi am avut şi momente 
foarte bune, când am reuşit să 
dominăm adversarul şi am reuşit 
să câştigăm un set. 
Făcând o paranteză la acest meci, 
încercăm şi reuşim să jucăm din 
ce în ce mai bine”, a declarat, la 
finalul partidei, pentru revista 
”Numai U”, antrenorul Universităţii 
Cluj, Dănuţ Ciontoş. Cu tot jocul 
bun al clujencelor, victoria a fost 
obținută de ”răzeșițele” de la 

Piatra Neamț, care încă mai speră 
la titlul național.

Se pregătesc pentru meciul 

cu bănățencele de la Lugoj

Voleibalistele Universităţii Cluj 
vor disputa în deplasare etapa cu 
numărul XV în data de 5 februarie, 
unde vor juca cu  voleibalistele 
de la CSM Lugoj. Bănățencele 
sunt clasate pe locul 6 în divizia 
A1 feminin și, cel puțin în teorie, 
ar reprezenta un adversar mai 
ușor de învins decât voleibalistele 
de la Piatra Neamț. Acesta 
este și motivul pentru care atât 
conducerea tehnică a echipei 
clujene, cât și fanii voleibalistelor 
antrenate de Dănuț Ciontoș, speră 
ca ”studentele” să reușească 
o victorie în fața sportivelor din 
Lugoj. 

Doi titulari ai Universității Cluj au fost 
accidentaţi în meciul de la Bucureşti.

Steaua Bucureşti –  
„U“ Cluj 3-1

Clasament
L eChipa  MJ V i s pCt.

 1   ŞTIINţA BACăU   13   12   1   38:6 36
2  CS VOLEI 2004 TOMIS  13  12  1  36:5  35
3  VC UNIC LPS P. NEAMţ  13  11  2  35:14  32
4  DINAMO ROMPREST  13  9  4  34:16  28
5  CSU MEDICINA TG. M.  13  6  7  23:24  20
6  PRO VOLEI BOTOŞANI  13  5  8  19:26  17
7  CSM LUGOJ  12  6  6  19:25  15
8  SCM U CRAIOVA  13  4  9  16:29  12
9  "U" CLUJ   13  3  10  12:33  8
10  CS MUN. BUCUREŞTI  12  1  11  8:33  4
11  CSM CSŞ TEREZIANUM  12  1  11  5:34  3

Clasament
L eChipa  MJ V i s pCt.

1   CVM TOMIS CONST.   14   14   0   42:13   38
2  REMAT ZALăU  14  13  1  41:11  37
3  DINAMO BUCUREŞTI  14  12  2  37:13  34
4  ŞTIINţA EXPLORăRI  14  9  5  29:21  26
5  UNIREA DEJ  14  7  7  28:26  22
6  VCM LPS P. NEAMţ  14  6  8  27:28  21
7  STEAUA BUCUREŞTI  14  6  8  23:28  19
8  SCMU CRAIOVA  14  6  8  23:29  18
9  CSM BUCUREŞTI  14  5  9  24:29  17
10  UNIVERSITATEA CLUJ  14  5  9  23:31  15
11  TORPI TîRGU MUREŞ  14  1  13  9:41  3
12  CSM U LPS SUCEAVA  14  0  14  6:42  2

echipa de volei masculin a 
Universităţii Cluj a cedat în 
deplasare pe terenul celor de 

la Steaua Bucureşti cu scorul de 1-3, 
rezultatele pe seturi fiind: 26-28, 
21-25, 25-22, 16-25. 
Meciul a contat pentru etapa a 
XIV-a, a Campionatului Diviziei A1, 
masculin.
După disputarea acestui meci, 
Steaua Bucureşti îşi păstrează locul 
9 cu 17 puncte iar “U” Cluj locul 10 
cu 15 puncte.

„Noi sperăm cel puţin un punct“

„În momentul de faţă se poate spune 
că e şi ghinion, am doi acci dentaţi 
după meciul de ieri, Rus Ionuţ cu 
entor să şi Pop Daniel pro bleme cu 
spatele. Sunt două pierderi foarte 
mari având în ve dere că amândoi 
sunt titulari. Cei doi nu vor putea 
juca în meciul de sâm bătă cu 
Di namo Bucureşti; în pri mul rând mă 
gândesc la sănătatea lor. Sper să îi 
refac până la meciul cu Suceava de 
săptămâna viitoare. Pentru meciul 

Ghinionul 

continuă pentru voleibaliştii clujeni

cu Dinamo, cei care vin din spate 
trebuie să îi suplinească cu succes 
pe cei doi titulari. Vâlce nean îl va 
în locui pe Rus, are calităţi mari. Noi 
sperăm cel puţin un punct în meciul 
cu Dinamo“, a declarat an trenorul 
echipei, Bogdan Tănase. În urmă-
toa rea etapă, care va avea loc 
sâm  bătă, 5 februarie, la Sala Spor tu-
rilor „Horia Demian“, voleibaliştii clujeni 
vor primi vizita formaţiei Di namo 
Bucureşti, echipă aflată pe locul 3 în 
clasament cu 34 de puncte. (L.B.) 

În urmă -

toarea etapă, 

care va avea 

loc sâmbătă, 

5 februarie, la 

Sala Sporturilor 

„Horia Demian“, 

voleibaliştii 

clujeni vor primi 

vizita formaţiei 

Di   namo Bucu-

reşti

A fost un meci 
foarte bun 
pentru noi, 
vom avea un 
alt meci dificil 
la Lugoj, unde 
sperăm să 
fa cem un joc 
cât mai bun. 
Azi am avut şi
momente foarte 
bune, când 
am reuşit să 
dominăm 
adversarul şi 
am reuşit să 
câştigăm un 
seta.“

DăNUț CIONTOș

Clujencele au avut și momente bune, cum a fost, de pildă, în setul al treilea

„Studentele“, înfrânte de „răzeșițe“
Moldovencele au câștigat partida disputată cu clujencele  FLorin MihaLte

Voleibalistele clujence 

au reușit un meci bun, dar fără victorie
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C
lubul Universitatea s-a 
înfiinţat în anul 1919, cu 
semnul distinctiv „U”. El 
avea în componenţa sa 

mai multe secţii sportive precum 
atletism, lupte, scrimă, gimnastică 
şi fotbal. Printre toate celelalte 
sporturi care au apărut ulterior, se 
numără şi culturismul. Culturismul 
este la momentul actual, poate, 
cel mai costisitor sport din toate 
punctele de vedere, dintre toate 
secţiile sportive din cadrul clubului. 
El necesită un aport financiar 
mai mare, dar şi timpul alocat 
antrenamentelor şi alimentaţiei nu 
este de neglijat. 

Scop estetic

Antrenamentul de culturism 
– cunoscut și sub denumirile 
de antrenament de 
forță sau antrenament cu 

greutăți – presupune solicitarea 
grupelor musculare prin exerciții 
cu greutăți, în vederea stimulării 
hipertrofiei musculare. Scopul 
culturismului ca sport este mai 
mult de natură estetică – clădirea 
unui corp armonios. Acest lucru 
se realizează prin eliminarea 
dezechilibrelor dintre grupele 
musculare și dezvoltarea acestora 
astfel încât rezultatul să fie un corp 
zvelt, atletic, care să inspire forță și 
echilibru.
Antrenamentul de culturism nu 
este nici fizică atomică, nici magie; 
oricine poate ajunge să îşi creeze 
un program propriu, însă, numai 
după ce şi-a însuşit anumite noţiuni 
elementare.

Cine sunt performerii

După antrenamente grele, dar 
încărcate cu voinţă, culturiştii U-işti 

au reuşit în 2010 să aducă clubului 
6 medalii ( 2 de aur, 2 de argint, 2 
de bronz), la Campionatul Naţional 
şi Cupa României.
Tiberiu Horvath a reuşit să pună 
mâna pe medalia de aur de la 
Cupa României la categoriile 80 
de kg şi Open, reuşind să obţină o 
medalie de argint şi la Campionatul 
Naţional, la categoria 80 de kg.
Alţi sportivi care au făcut 
performanţă la aceste competiţii 
sunt: - locul III Sebastian Văsuţ 
şi Andrei Lungu (Campionatul 
Naţional); Locul V Cristian Berciu 
(Campionatul Naţional); Locul II 
Andrei Lungu (Cupa României). 
După toate aceste reuşite, Clubul 
Sportiv Universitatea Cluj a dat 
lotului naţional şase sportivi: 
Sebastian Văsuţ, Florin Berbecar, 
Liviu Orosz, Tiberiu Horvath, 
Graţiela Deac şi Cristian Berciu. 

Antrena me ntul de culturism nu este nici 
fizică atomică, nici magie; oricine poate 
ajunge să îşi creeze un program propriu.“

Antrenamentul de culturism este unul dintre cele mai complexe  
și solicită toate grupele musculare.

Culturismul, un sport  
de toate zilele, dar și unul  
de performanţă

această disciplină este una dintre cele mai costisitoare aMaLia Costin

În perioada 5-9 ianuarie 2011 s-a disputat, la Cov-
entry, turneul UK Open 2011 la scrabble, cu premii 
în valoare totală de 8300 de lire. Au participat 78 

de jucători din întreaga lume, împărţiţi pe patru divizii, 
A,B,C şi D, în funcţie de rating-ul în clasamentul ABSP 
(Association of British Scrabble Players). Printre aceştia 
a fost prezent şi sportivul Ovidiu Tamaş. de la „U” Cluj, 
care a concurat în Divizia D. Dupa cele 48 de runde dis-
putate, Ovidiu a terminat pe locul trei, cu 28 de victorii, 
şi a obţinut şi un premiu de 200 de lire. (R.C.)

T rei judoka legitimate la “U” CSM Cluj vor 
participa la World Cup feminin la Soia, Bul-
garia. Este vorba de Diana Kovaks (catego-

ria 48 kg), Angela Mara (categoria 63 kg) şi Andreea 
Cătuna (categoria 52 kg). Primele două sunt la 
primul turneu mondial la senioare, pe când Andreea 
Cătuna ocupa poziţia a-42-a în clasamentul mon-
dial. Fetele vor i însoţite la Soia de către antreno-
area secundă a lotului naţional de senioare, Simona 
Richter. Pe lângă cele trei judokane universitare, la 
turneu vor participa încă trei sportive din România: 
Violeta Dumitru, Petrom Ploieşti, Oana Matei, CSM 
Oradea) şi Andreea Chitu, Steaua Bucureşti. (R.C.)

A tleţii Clubului Sportiv Universitatea Cluj au 
participat, weekend-ul trecut, la Campio-
natul Naţional Universitar din Bacău. La 

sfârşitul competiţiei, “U” Cluj s-a clasat pe locul III 
pe centre Universitare, iar atleţii clubului au obţinut 
nu mai puţin de trei medalii de aur, prin Alexandru 
Tufă - Înălţime (2,18 m), Kecskes Levente - Prăjină 
(4,70 m) şi Andreea Călugăru - Lungime (5,94 m), 
dar şi două medalii de argint şi patru de bronz. Al-
exandru Tufă a primit la sfârşitul competiţiei şi titlul 
de cel mai bun atlet al competiţiei. (R.C.)

Succes la scrabble  
în Anglia

Trei  judoka  
la World Cup

Medalii de aur la  
Cam  pionatul Universitar

sport mix

Culturiștii clujeni 

au reușit performanțe de invidiat

Culturiștii 

clujeni au 

adus deja șase 

medalii în 

competițiile 

interne.

Scopul 

culturismului 

este clădirea 

unui corp 

armonios.
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Fanii Universităţii au o revistă proprie, editată la cele mai înalte standarde editoriale și graice.

Revista „Numai U“, bine 
primită de public

CLUJ. Revista va fi prezentă la toate meciurile din Sala Sporturilor           aDrian rUs

C
otidianul „România 
Liberă” a semnat, în 
luna decembrie, un 
parteneriat cu clubul 

sportiv Universitatea Cluj, iar 
săptămâna trecută a apărut al 
doilea număr al revistei „Numai 
U” în editarea grupului „Medien 
Holding”, care deține și brandul 
”România Liberă”. Prima ediţie 
din 2011 a fost distribuită, pentru 
început, celor peste 1.000 
de spectatori prezenţi în Sala 
Sporturilor „Horia Demian” la 
derby-ul Ligii Naţionale de handbal 
feminin, „U” Jolidon Cluj-CSM 
Bucureşti, 36-26 (18-12). Fanii 
clujeni au putut afla informaţii 
despre ultimul meci al echipei 
feminine de handbal, dar şi despre 
echipele de handbal masculin, volei 
şi baschet. 

Revista şi la „Derby-ul Ardealului”

Aceştia au putut citi cronicile 
meciurilor desfăşurate în ultima 
etapă şi avancronicile partidelor 
din zilele următoare, un interviu cu 
Silviu Vasiliu, unul dintre cei mai 
buni rugbyşti de la „U” Cluj, dar au 
putut afla şi clasamentul la zi din 
fiecare sport. De asemenea, revista 
s-a bucurat de un mare succes  şi 
la meciul de volei feminin dintre „U” 
Cluj şi CSMU Craiova, dar mai ales 
la „derby-ul Ardealului” în baschetul 
masculin, „U” Mobitelco Cluj-CSU 
Atlassib Sibiu. Peste 2.500 de 
spectatori au umplut până la refuz 
sala clujeană, iar lecturarea revistei 
a fost completată şi de un succes 
categoric al favoriţilor. 

Proiecte axate pe sport

„Numai U” este al doilea proiect de sport realizat 
de „România Liberă” în ultimele patru luni, după 
suplimentul „Meciul Campionilor”, editat pentru 
campioana României la fotbal, CFR Cluj, a cărui apariţie 
va fi reluată odată cu reînceperea Ligii I. De asemenea, 
”România Liberă” a editat și revista oficială a primului 
turneul final european de baschet masculin, găzduit de 
Cluj, ”Final Four”, din Cupa Europei Centrale. Revista 
”Numai U” va fi distribuită, pe lângă Sala Sporturilor 
”Horia Demian” și la celelalte competiții organizate de 
Universitatea Cluj, și în instituțiile publice, universități, 
biblioteci și alte puncte de interes pentru publicul 
clujean. 

”Numai U” 

este un adevărat succes

Fotografii realizate de către Radu Oltean

Chiar a ieşit 
foarte bine 
revista şi 
chiar nu 
lipseşte nimic 
esenţial din 
paginile 
sale. Este un 
produs bun.“

MIHAI POPA, 

suporter „U” Cluj

 În prezent, redacția din 
Transilvania – Banat a României 
Libere realizează un portofoliul 
de produse de succes. Este vorba 
de săptămânalul ”RL - Ediția de 
Transilvania”, cel mai important 
furnizor de informație regională, 
de ”Săptămâna RL”, cel mai 
citit săptămânal din România, 
cu peste 1.300.000 de cititori, 
suplimentul săptămânal ”Aldine”, 
cel mai vechi și mai apreciat din 
portofoliul RL, revista ”Meciul 
Campionilor”, care a acoperit 
mediatic meciurile CFR Cluj 
din Liga Campionilor, Liga I și 
Cupa României, ”Numai U”, care 
acoperă toate competițiile orga-
nizate de CS Universitatea Cluj 
și site-ul www.romanialibera.ro/
transilvania. 

PoRToFoLIU
PUBLICațII DE SUCCES
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C
ercetările ştiinţifice 
indică faptul că sportivii 
au raţionamente morale 
diferite în competiţii 

faţă  de viaţa de zi cu zi. Există tot 
mai multe dovezi că în competiţiile 
sportive se promovează  valori 
morale diferite. În primul rând, 
sportul este separat de viaţa 

cotidiană prin graniţe spaţiale 
şi temporale. În al doilea rând, 
majoritatea deciziilor importante 
sunt în mâna arbitrilor şi 
antrenorilor, permiţând sportivilor 
să-şi nege responsabilitatea 
pentru acţiunile lor. În al treilea 
rând, regulile jocului nu permit 
dialogul între oponenţi sau echipele 

agresivitatea ar fi necesară pentru 
obţinerea victoriei. În astfel de 
condiţii sportivul se simte eliberat 
de cerinţele morale cu privire la 
consideraţia pe care trebuie să o 
aibă referitor la semeni. Sportul 
devine dominat de o morală 
egocentrică, de un raţionament de 
competiţie. Participarea în activităţi 
sportive ocupă un loc major în 
societate. Oamenii participă din 
diferite motive: sănătate, reducerea 
stresului, socializare, relaxare sau 
pentru dezvoltare caracterială. 
„Sportul dezvoltă caracterul” 
este o frază foarte des utilizată în 
societatea modernă. Din păcate, 
acest lucru nu se întîmplă în mod 
automat.

Tot mai multe 

comportamente negative

O mare problemă a sportului 
actual este creşterea frecvenţei 
comportamentelor negative şi 
nesocotirea principiilor morale. 
Diferitele modalităţi de trişare, 
dopajul, violenţa, desconsiderarea 
adversarului, au devenit lucruri 
comune în sportul modern. Modul 

în care sportivii se comportă pe 
terenurile de joc este foarte diferit 
de ce se întâmplă în viaţa reală. 
Unele cercetări susţin că acest 
lucru se datorează separării dintre 
jocul sportiv şi viaţa reală,  iar ale 
studii susţin că, de fapt, sportul 
nu este altceva decât o oglindă a 
realităţilor din societate. Sportul, ca 
şi economia, educaţia sau războiul 
sunt părţi din lumea reală. Toate 
sunt submodalităţi ale  acesteia, 
fiind totuşi realitatea în care trăim.  
Discuţiile filozofice sau teoriile care 
doresc să separe sportul de viaţa 
reală încurajează sportivii şi le 
furnizează scuze pentru a dezvolta 
comportamente nepotrivite sau 
lipsite de fair play.
Poate dezvolta sportul trăsături 
pozitive de caracter ? În mod 
cert, dar acest lucru nu se va 
produce din întâmplare sau 
noroc. Modificările caracteriale 
se produc atunci când antrenorii 
şi profesorii iau decizii conştiente 
privind dezvoltarea caracterială în 
contextul  experienţelor sportive. 
Mai multe despre acest subiect în 
numărul viitor. 

Sportivii realizează că au scopuri  foarte clare şi de multe ori agresivitatea ar i necesară pentru obţinerea victoriei.

Colțul psihologului. Sportul este separat de viața cotidiană prin granițe spațiale și temporale           MariUs CrăCiUn

Mai există morală în sport?

Discuţiile filozofice sau 
teoriile care doresc să 
separe sportul de viaţa reală 
încurajează sportivii şi le 
furnizează scuze pentru a 
dezvolta comportamente 
nepotrivite sau lipsite de 
fair play.“

MARIUS CRăCIUN, psiholog

parteneri și sponsori

adverse. În ultimul rând există 
înţelegeri între competitori cu 
privire la reguli morale mai relaxate, 
distincte de viaţa de zi cu zi, aşa 
numitul raţionament de joc. 

Agresivitate necesară

Sportivii realizează că au scopuri 
foarte clare şi de multe ori 


