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D e foarte mult timp nu am mai 
avut un decembrie atât de trist 
şi apăsător, atât de nedrept. 
Unul care redeschide discuţiile 
privitoare la vremelnicia noastră 

pe acest pământ, unul care readuce în discuţie 
noţiunea de profesionist, nevoia de dicţionare 
tematice. 
Şi unul ar i, trebuie să ie, dicţionarul 
reprezentanţilor presei sportive clujene în cazul 
nostru. 
Decembrie 2010 a fost trist. Trist pentru că, în 
numai două zile, ne-am despărţit de doi buni 
profesionişti ai condeiului sportiv, Victor Morea 
(1927 – 2010) şi Mircea Ioan Radu (1938 – 2010), 
doi comentatori de calitate,  graţie cunoaşterii 
fenomenului sportiv în cele mai mici amănunte. 
În cazul celor doi, găsim multe, multe apropieri şi 
când spun apropieri am în vedere nu numai tema-
ticile abordate, ci şi publicaţiile în care şi-au pub-
licat articolele, de la ‚Făclia’ (‚Adevărul’, ‚Adevărul 
în libertate’, Adevărul de Cluj’) la ‚Sportul popu-
lar’ (‚Sportul românesc’, ‚Gazeta sporturilor’), 
‚Curier sportiv “U” Cluj’, almanahuri de proil, prin 
apartenenţa lor la asociaţiile de proil, Asociaţia 
Presei Sportive din România în cazul nostru. 
Victor Morea a dedicat presei sportive peste 60 
de ani ! 60 de ani de articole dedicate fotbalului, 
atletismului, rugby-ului, voleiului şi handbalului, 
de unde şi numeroasele şi importantele prietenii 
legate în timp, dr. Mircea Luca, Ştefan Covaci, 
Ion Moina, Alexandra Taifas Socie, Albin Morariu, 
Mircea Pop, Nina Pasciuc, Romeo Sotiriu, Iolanda 
Balaş, Cornel Igna, Nicolae Cordoş, Bobo Lucaciu, 
Gabriel Cherebeţiu, Gheorghe Ferariu, Gyusi Agâr-
biceanu, Victor Fulger, Jean Dăbală, Horia Demian, 
Remus Câmpeanu, Ilarie Măgdaş, Zoli Ivansuc, 
nume de legendă într-un singur cuvânt. Cum de 
legendă rămân şi paginile despre David Ohane-
sian, Mihai Almăşan, Dinu Bădescu, Emil Simon, 
Erich Berger, Octavian Fodor, Viorel Gligore sau 
Vlaicu Roman. Cu o menţiune, iubirea cea mare a 
fost să ie “U” Cluj. O potcoavă magică, căreia i-a 
dedicat întreaga viaţă şi activitate.

„U“n punct 
de vedere

Mircea Ioan Radu  
şi Victor Morea, mereu 
în sufletele  noastre (I)

Demostene  
Şofron
redactor Făclia

Salt către Europa  
pentru „U“ Transilvania
Echipa clujeană de handbal masculin a câştigat meciul 
cu Ştiinţa Dedeman Bacău, 26-23, şi, ajutată de noile 
transferuri, are mari şanse să ocupe un loc de cupă 
europeană la inalul sezonului.
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Echipa de handbal feminin „U“ Jolidon Cluj a câştigat primele două meciuri ale returului,  
dar s-a împiedicat pe terenul echipei de pe locul nouă, HCM Baia-Mare.

Început de retur cu succes
Doi pași înainte, unul înapoi                   Cristina BotîrCă

Clasament

L eChipa  M V e i pCt.

1   OLTCHIM RM. VALCEA   15   15   0   0   30
2  U JOLIDON CLUJ  16  12  1  3  25
3  CSM BUCURESTI  16  11  1  4  23
4  HC ZALAU  16  11  0  5  22
5  HC OTELUL GALATI  16  7  4  5  18
6  TOMIS CONSTANTA  15  7  2  6  16
7  HCM ROMAN  15  8  0  7  16
8  HC DUNAREA BRAILA  15  7  2  6  16
9  HCM BAIA MARE  16  8  0  8  16
10  RULMENTUL BRASOV  16  6  2  8  14
11  SCM CRAIOVA  16  4  2  10  10
12  CSM CETATE DEVA  16  3  0  13  6
13  HCM BUZAU  16  2  2  12  6
14  UNIV. RESITA  16  1  0  15  2

„U“ 
Jolidon Cluj 
a marcat 
începutul 
returului Ligii 

Naționale de Handbal feminin cu 
o victorie  în fața adversarei HCM 
Roman, meci disputat în etapa a 
XIV-a. Deplasarea le-a dat emoții 
“studentelor”, însă partida a mai 
adus două puncte importante 
pentru handbalistele antrenate de 
Gheorghe Covaciu. 
Simona Vintilă a adus victoria 
echipei sale prin golul înscris cu opt 
secunde înaintea finalului partidei, 
pentru ca tabela de marcaj să 
indice în favoarea echipei oaspete 
27-26 (16-13), la finalul meciului. 
Etapa a XV-a a însemnat pentru “ 
U” Jolidon încă o victorie, de data 
aceasta pe teren propriu, în fața 
unor suporteri care și-au susținut 
favoritele până în ultimele minute 
ale partidei. 

Baia Mare le-a pus piedica

După 30 de minute de joc, 
“studentele” lui Gheorghe Covaciu 

au intrat la vestiare cu un avantaj de cinci goluri în fața 
oaspetelui Oțelul Galați (18-13), pe care l-au valorificat 
și în a doua repriză, scor final 34-30.  
După un start de vicecampioană în returul Ligii 
Naționale de handbal feminin, clujencele s-au 
împotmolit la Baia Mare, unde au ratat victoria doar la 
două goluri diferență față de adversarele, HCM Știința 
Baia Mare. 
Meciul etapei a XVI-a a fost marcat de determinarea 
băimărencelor de a lua cele două puncte puse în joc, 
iar jucătoarele Clujului nu au reuşit să treacă peste 
adversare. Scorul a fost deschis de către gazde, care 
s-au distanţat chiar și la trei goluri de vicecampioane 
(7-4, min.12). 
În cele 30 de minute ale primei reprize, clujencele au 
redus din diferență şi au reuşit să intre la pauză cu un 
avantaj de două goluri (16-14). Cea de-a doua repriză a 
fost în totalitate sub amprenta jucătoarelor de la HCM 
Știința Baia Mare, care au reușit în debutul reprizei 
secunde patru goluri consecutive, (18-16, min.39). 
După 10 minute de stagnare, “studentele” au înscris 
prin Magdalena Paraschiv, totodată și ultimul moment 
de glorie pentru oaspete. Treptat, clujencele au pierdut 
teren în fața băimarencelor, iar cu şase minute înainte 
de final erau conduse cu patru goluri. 
În ciuda eforturilor de final, fetelor lui Gheorghe 
Covaciu le-au lipsit determinarea, care le-a adus eșecul 
în cele din urmă, scor final 26-24 în favoarea echipei 

Clujencele au avut probleme 

mari cu HCM Baia-Mare  

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro
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Sunt foarte supărat  
pe echipa mea, pentru  
că fetele au crezut că simpla 
prezență pe teren  
este suficientă pentru  
a câștiga“. 
 
GHEORGHE COVACIU, 

antrenor „U“ Jolidon

 Partida cu HCM Știința Baia 
Mare reprezintă abia a treia în-
frângere pentru clujence în urma 
a XVI-etape a Ligii Naționale de 
handbal feminin, în urma căreia 
“U” Jolidon rămâne în poziția 
secundă a clasamentului, cu 
un total de 25 de puncte, după 
lidera Oltchim. Clujencele au 
beneiciat şi de înfrângerea lui 
CSM Bucureşti la Zalău, astfel 
că au tot două puncte avans 
faţă de locul trei. În următoarea 
etapă “U” Jolidon Cluj întâlnește 
pe teren propriu formația SCM 
Craiova. Partida este programată 
pentru data de 27 februarie, în 
Sala Sporturilor “Horia Demian” 
din Cluj-Napoca.

JoCul rezultatelor

gazde. „Fetele s-au aşteptat la un meci uşor, dar am 
întâlnit o echipă a HCM-ului foarte determinată. 
Am făcut şi noi un joc mai slab, dar şi pe fondul unor 
decizii interesante ale arbitrilor. Oricum, nu e o 
tragedie că am pierdut”, s-a scuzat, la final, 
Cosmin Sălăjan. 



Clasament

L eChipa  MJ MC Mp F pCt.

1   CSU PLOIESTI   21   18   3   0   39
2  U-MOBITELCO BT CLUJ  21  16  5  0 37
3  CSA STEAUA TURABO  21  16  5  0  37
4  GAZ METAN MEDIAS  20  16  4  0   36
5  BC MURES TG MURES  20  14  6  0  34
6  MUNICIPAL ORADEA  21  12  9  0  33
7  BCM U PITESTI  21  11  10  0 32
8  CS OTOPENI  21  11  10  0 32
9  CSU ATLASSIB SIBIU  21  11  10  0 32
10  MUN. BUCURESTI  20  11  9  0 31
11  BC TIMISOARA  21  9  12  0 30
12  ENERGIA ROVINARI  21  9  12  0 30
13  SCM CSS CRAIOVA  20  5  15  0 25
14  CS POLITEHNICA IASI  20  4  16  0 24
15  CUADRIPOL BRASOV  21  1  20  0 22
16  BC PERLA HARGHITEI  20  1  19  0 21
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Echipa clujeană de baschet masculin a revenit pe locul al doilea în clasamentul Diviziei A, în urma victoriei 
obţinute duminică, 13 februarie, împotriva echipei CSM Oradea, 80-73.

„U“ Mobitelco BT  
revine pe locul al doilea

CSM oradea – „U“ Mobitelco BT 73 – 80  oViDiU teBU

P
rima parte a meciului 
de la Oradea a fost 
una echilibrată, cu un 
plus pentru formaţia 

antrenată de Marcel Ţenter, iar 
clujenii au intrat la vestiare cu 
un avantaj de două puncte, scor 
33-31. 
Chiar dacă au condus în marea 
majoritate a primului sfert, 
universitarii clujeni au pierdut 
primul sfert cu scorul de 18-17, 
în urma unui coş de două puncte 
reuşit, când mai era mai puţin 
de un minut de joc din primul 
sfert, de jucătorul sârb al echipei 
orădene, Sasha Topčov. 
Sfertul al doilea a semănat 
izbitor cu primul, doar că de 
data aceasta orădenii au fost 
la conducerea partidei, marea 
majoritate a sfertului, iar clujenii 
au revenit pe final, printr-un coş 
de două puncte reuşit de Kyndall 
Dykes, în ultimele secunde ale 
sfertului doi.
Sasha Topčov şi Kyndall Dykes 
au fost cei mai buni marcatori 

ai primei reprize. Sârbul a reuşit 17 puncte, în 
timp ce americanul clujenilor a izbutit 16 puncte. 
La revenirea de la vestiare, gazdele au trecut la 
conducerea partidei şi au câştigat sfertul trei cu 
scorul de 23-17. 
Începutul sfertului patru le-a apartiunut orădenilor, 
care au reuşit să se desprindă la opt puncte (58-50), 
când mai erau opt minute de joc. 
Clujenii, însă, nu au abandonat lupta şi au reuşit un 
parţial de 12-0, prin şapte puncte reuşite de Zoran 
Krstanovic şi cinci puncte reuşite de Kyndall Dykes, 
care i-a adus la conducerea partidei, când mai erau 
trei minute de joc.

Victorie pentru Ienac

Finalul meciului nu le-a pregătit nici o surpiză 
clujenilor, astfel că după un sfert patru câştigat cu 
scorul de 30-19, tabela indica 80-73, în favoarea 
echipei „U” Mobitelco BT.
Cei mai buni marcatori ai echipei universitare au 
fost: Kyndall Dykes cu 30 de puncte şi 9 recuperări, 
Zoran Krstanovic cu 28 de puncte şi 10 recuperări, 
Mihai Silvăşan cu 8 puncte şi o recuperare şi Branko 
Cuic autor a 7 puncte şi 8 recuperări.
„La Oradea am avut un meci extrem de disputat, dar 
ne aşteptam să fie un meci care va fi decis în sfertul 
patru. Sunt bucuros că băieţii au luptat, în special 
la sfârşitul sfertului trei şi întreg sfertul patru, 

Dykes 

a făcut din nou spectacol la Oradea (foto: 

Radu Oltean, www.clujtoday.ro

momente în care am speculat 
fiecare slăbiciune a adversarului 
şi le-am fructificat cu procentaje 
foarte bune în această perioadă. 
Dedicăm această victorie 
managerului nostru general, 
domnul Nicolae Ienac, care în 
aceste momente se luptă pentru 
viaţa sa, fiind internat în spital, 
în stare de comă. Îi dorim multă 
sănătate şi îl aşteptam cât mai 
repede printre noi”, ne-a declarat 
antrenorul echipei Marcel Tenter. 
În etapa a XXII-a a Diviziei A, 
„U” Mobitelco BT va primi vizita 
echipei Energia Rovinari. 
Echipa antrenată de Slobodan 
Nikolic vine după o înfrângere 
suferită acasă, scor 72-74, 
împotriva celor de la CSU Atlassib 
Sibiu. 
„Meciul cu Energia Rovinari va 
fi extrem de disputat, dar noi va 
trebui să ne jucăm jocul nostru 
şi să fim exacţi în faza defensivă. 
Până sâmbătă speram să se 
rezolvăm şi problema cu actele lui 
Tyler Morris”, a mai spus Ţenter. 

 Tyler Morris, cel mai recent 
transfer al clujenilor, ar putea 
debuta sâmbătă pentru echipa 
antrenată de Marcel Tenter. 
Americanul a absolvit, în anul 
2010, Universitatea din Boston, 
echipă pentru care a şi jucat pa-
tru sezoane. El poate evolua atât 
pe postul de conducător de joc 
cât şi pe cel de extremă. După 
aproape o săptămână de probe, 
americanul a fost acceptat de 
către oicialii clujeni, care nu au 
reuşit să îl legitimeze în timp util 
pentru meciul de la Oradea.

MorrIS ar Putea  
JuCa SâMBătă

Am câștigat un meci  
în fața unei formații 
puternice pe teren propriu, 
iar acest succes îl dedicam 
domnului Ienac“. 
 
MARCEL TENTER, 

antrenor „U“ Mobitelco BT

Meciul va avea loc sâmbătă, 19 februarie, şi va fi 
arbitrat de către Alin Mircea Faur, Alexandru Anica şi 
Sefer Bedir. 
În tur clujenii au pierdut meciul jucat la Târgu Jiu cu 
scorul de 76-78. 
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Echipa de handbal masculin „U” Transilvania Cluj a câştigat prima partidă oicială din noul an,  
disputată pe teren propriu, în compania echipei Ştiinţa Municipal Bacău, 26-23 (15-15).

Debut de senzaţie  
pentru „U“ Transilvania în noul an

Vali Ghionea a marcat opt goluri în primul meci în tricoul lui „U“      VasiLe ieLCiU

D
ebutul partidei dintre 
„U” Transilvania Cluj şi 
Ştiinţa Municipal Bacău 
a fost unul strâns, cu 

puţine goluri, şi după primele cinci 
minute de joc tabela de marcaj 
arăta 2-1 în favoarea băcăuanilor. 
Pe fondul neatenţiei şi din cauză 
că jucătorii echipei Ştiinţa Bacău 
nu se repliau la timp, clujenii au 
reuşit să treacă în avantaj după ce 
au marcat goluri prin contraatacuri 
rapide. Prin jocul prestat, „U” 
Transilvania a reuşit să îşi menţină 
avantajul pe tabela de marcaj şi 
chiar să se desprindă la câteva 
goluri, 10-7 în minutul 15. Cu toate 
acestea, partida a rămas una 
strânsă şi Ştiinţa Bacău a reuşit să 
revină şi să egaleze până la pauză, 
când scorul a fost 15-15. Repriza 
secundă a fost la fel de echilibrată, 
dar de cele mai multe ori „U” 
Transilvania a fost echipa care s-a 
aflat în avantaj.

de marcaj indica scorul de 24-20 pentru „U”. Finalul 
partidei a fost bine gestionat de către clujeni care 
au reuşit să-şi adjudece victoria cu scorul de 26-23. 
„A fost un joc strâns, aşa cum anticipam, un joc în 
care am turat motoarele la maxim şi mă bucur că am 
câştigat. Ne-am bătut bine în apărare, am luat puţine 
goluri, scesta este şi scopul nostru să luăm cât mai 
puţine goluri”, a declarat antrenorul clujean, Ştefan 
Constantin, la finalul partidei. 
Cea mai bună achiziţie a echipei din această iarnă, 
Valentin Ghionea, a avut un debut spectaculos şi a 
fost cel mai bun marcator al echipei, cu opt goluri. 
În etapa viitoare, „U” Transilvania a jucat în deplasare 
cu formaţia UCM Reşiţa, ocupanta locului secund 
în clasamentul Ligii Naţionale de Handbal masculin. 
„Eu sper să ne ducem la Reşiţa şi să facem un joc 
bun şi de ce nu să câştigăm. Reşiţa a avut 20 de 
jucători foarte buni, au mai rămas 10 dar cu siguranţă 
ne aşteaptă un meci încrâncenat şi greu”, a afirmat 
Ştefan Constantin înaintea unuia dintre cele mai 
importante partide din deplasare ale sezonului. 
În victoria cu Bacău, pe lângă cei doi jucători 
transferaţi, Alexandru Micu şi Liviu Hossu, au contat 
şi ultimele patru numei noi aduse în pauza de 
iarnă. Predag Vujadinovic, Valentin Ghionea şi Ionuţ 

 Valentin Gionea are 27 de 
ani, joacă pe postul de extremă 
dreapta, şi este component al 
echipei naţionale de handbal a 
României. A mai jucat Minaur 
Baia-Mare, Dinamo Bucureşti, 
Pick Szeget şi UCM Reştiţa. A 
câştigat Cupa Ungariei cu Pick 
Szeget în 2008 şi a fost vice-
campio al Ungariei cu aceaşi 
echipă, tot în 2008. A fost 
golgeterul României de două ori, 
în 2004 şi 2007 şi a fost declarat 
handbalistul anului în România 
în 2008.

GHIoNea,  
eXtreMa-GolGHeter

Clasament

L eChipa  MJ MC Mp F pCt.

1   HC ODORHEI   12 11 0 1 22
2   UCM RESITA   12 10 1 1 21
3  HCM CONSTANTA  11 8 1 2 17
4  UNIV. BUCOVINA  12 8 0 4 16
5  „U“ TRANSILVANIA  12 8 0 4 16
6  ENERGIA LIGNITUL  11 8 0 3 16
7  STIINTA DEDEMAN  12 6 0 6 12
8  CSM SATU MARE  12 5 1 6 11
9  HC MINAUR STIINTA  12 4 1 7 9
10  DINAMO BRASOV  12 3 1 8 7
11  CSM BUCURESTI  11 3 0 8 6
12  POLITEH. TIMISOARA  12 3 0 9 6
13  CSA STEAUA BUC.  12 1 2 9 4
14  CSM D&C ORADEA  11 0 1 10 1

Ghionea, un antrenament 

şi opt goluri

În faţa a peste 1.000 de spectatori 
care au asistat la meci, echipa 
lui Ştefan Constantin a reuşit să 
se desprindă la scor şi, cu zece 
minute înainte de final, tabela 

Irimuş de la UCM Reşiţa, respectiv Marius Mocanu, 
împrumutat de la HCM Constanţa, ar putea fi 
factorul esenţial pentru ca „U” să joace într-o cupă 
europeană la final.  

Ghionea  

a tras echipa după el  

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro
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R
ugbyştii Universităţii 
Cluj au câştigat la scor, 
61-5, primul amical al 
sezonului în compania 

divizionarei A CSM Sibiu. Antrenorii 
Octavian Chihaia şi Cristian Săuan 
au aliniat urmatoarea formula de 
start : 1. Buzea, 2. Doroftei, 3. 
Vasiliu, 4. Ailenei P, 5. Ionescu, 6. 
Curca, 7. Ailenei R(5), 8. Barbu (5), 
9. Pralea, 10. Utiu(5+2), 11. Palii, 
12. Spataru, 13. Sauan(5), 14. 
Cozma(5), 15. Voicu(5+5+5). Pentru 
Universitatea, au mai evoluat: Pop 

Sergiu(5), Ceaparii, Catea, Boca, Gorcioaia, Martac, 
Vagner(5), Marinca, Vescan(5+2+2). Antrenori: Octavian 
Chihaia, Cristian Săuan, Simion Marginean, doctor Gelu 
Răducanu. 

Antrenor mulțumit

La sfârşitul partidei, Octavian Chihaia s-a declarat 
mulţumit de evoluţia echipei, după o perioadă în care 
a pus accent mai mult pe pregătirea fizică. Problemele 
de natura tactică urmează să fie remediate în perioada 
următoare de pregătire. “Vrem să formăm o echipă 
competitivă în jurul nucleului cu experienţă Săuan, 
Ionescu, Voicu, Barbu, Vasiliu, care să facă faţă în 
superligă. Tinerii jucători pe care ne bazăm sperăm să 

facă saltul spre marea performanţă, 
ştiut fiind faptul că Universitatea 
Cluj a lansat mulţi jucători către 
echipe de top din Europa şi pentru 
naţionala României. Ţin să remarc 
pe lângă jucătorii consacraţi 
evoluţia bună a tinerilor Vescan, 
Catea si Ailenei, regretând în 
acelaşi timp despărţirea de Boar 
(a semnat cu Farul Constanta) 
şi Vasile Cioară (a semnat CSM 
Bucuresti)”, a declarat Octavian 
Chihaia. În acelaşi timp, Octavian 
Chihaia s-a declarat foarte mulţumit 

de colaborarea pe care o are 
cu Cristian Săuan, căpitanul şi 
secundul echipei, aflat la primul 
meci în acestă postură. 
“Aduce un aer proaspăt în cadrul 
echipei prin experienţa sa ca 
jucător, dar şi prin forma în care se 
pregăteşte şi transmite informaţii 
echipei, el fiind practic antrenorul 
din teren”, a mai declarat Chihaia. 
Universitatea Cluj mai are 
perfectate amicale în perioada 
urmatoare cu Ştiinta Petroşani şi 
RCM Timişoara. 

Universitatea continuă seria victoriilor în 
Divizia A2. Elevele lui Florin Covaciu au în-
vins Galactica Braşov în etapa a 3-a.

Încă o victorie  
pentru baschetbaliste

Clasament

L eChipa  MJ V i s pCt.

1   CSU LPS ALBA IULIA   3   3   0   0 6
2  UNIV.CLUJ-NAPOCA  3  3  0  0 6
3  CSM U ORADEA  3  2  1  0 5
4  GALACTICA BRASOV  3  1  2  0  4
5  SPORTUL OMNILOGIC  3  0  3  0  3
6  POLITEHNICA IASI  3  0  3  0  3

e
chipa de baschet feminin a 
Universităţii Cluj s-a impus 
pe teren propriu în faţa 

formaţiei Galactica Olimpia Braşov, 
cu scorul de 61-46.
Elevele lui Florin Covaciu au 
câştigat datorită prestaţiei din a 
doua repriză. Sfertul trei a fost 
cel în care soarta partidei s-a 
întors în favoarea „alb-negrelor“. 
După ce primele sferturi au fost 

foarte echilibrate (10-8 şi 13-14), 
baschetbalistele Universităţii au 
intrat mult mai motivate după 
pauză şi s-au distanţat pe tabela 
de marcaj. 
Ele au reuşit să câştige sfertul trei 
cu 22-9. Braşovencele au încercat 
să revină, dar clujencele nu le-au 
permis să se aproprie şi s-au impus 
şi în ultimul sfert, cu 16-15. În 
urma acestui succes, Universitatea 

În etapa 

următoare, 

Universitatea Cluj  

va juca în deplasare  

cu formaţia  

CS Universitatea  

LPS Alba Iulia

Vrem să 
formăm 
o echipă 
competitivă în 
jurul nucleului 
cu experienţă 
Săuan, 
Ionescu, 
Voicu, Barbu, 
Vasiliu, care 
să facă faţă în 
superligă.“

OCTAVIAN CHIHAIA

Jucătorii cu experiență vor forma nucleul unei echipe competitive

Victorie la scor în primul amical
rugbyștii clujeni i-au înfrânt pe sibieni  Lorin Cantor

rugbyștii clujeni 

mizează pe „garda veche“

rămâne în fruntea clasamentului şi 
îşi păstrează şansele de a termina 
campionatul pe locul 9. 
„Studentele“ au ratat participarea 
în A1 (primele opt echipe din ţară), 
după ce au avut un start foarte 
slab de sezon, iar actualul obiectiv 
al baschetbalistelor clujence este 
câştigarea seriei A2, ceea ce  
la general înseamnă locul 9 în 
Divizia A. (L.B.)  
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V
oleibalistele 
Universităţii Cluj au 
pierdut sâmbătă 
meciul disputat acasă 

împotriva echipei CSU Medicina 
CSS Târgu-Mureş cu scorul de 3-0 
(22:25;20:25;14:25). 
Meciul a contat pentru etapa a 
XVI-a Campionatului Diviziei A1 
feminin, etapă în care s-au întâlnit 
echipa mureşeană, aflată pe locul 
5, respectiv cea clujeană aflată pe 
locul 9.

Meci dificil pentru Universitatea

Meciul a fost unul dificil pentru 
„studente”, nu doar dacă este 
analizată diferenţa de poziţie din 
clasament, ci şi faptul că echipa 
din Târgu-Mureş venea cu moralul 
ridicat după victoria din etapa 
cu numărul XV în faţa celor de la 
Piatra Neamţ, iar voleibalistele 
Universităţii Cluj după o înfrângere 
în deplasare în faţa echipei CSM 
Lgoj.
„A fost un meci greu pentru noi, 
din păcate nu am reuşit să stăm 
aproape decât două seturi. În 
setul 3 am condus, ne gândeam 
chiar să-l câştigăm, însă ne-am 
împotmolit la 13, nereuşind apoi 
decât să mai facem un punct pe 
toată durata meciului”a declarat, 
la finalul partidei, pentru revista 
„Numai U”, antrenorul Universităţii 
Cluj, Dănuţ Ciontoş.

Etapă intermediară pentru 

„studente” la Bucureşti

Echipa Universităţii Cluj va disputa 
miercuri, 16 februarie, etapa cu 
numărul XVII a diviziei A1 feminin  
în deplasare, cu echipa CSM 
Bucureşti, echipă aflată pe locul 

10 cu doar patru puncte acumulate 
în acest campionat. ”Meciul cu 
CSM Bucureşti este unul foarte 
important pentru noi, sper să 
facem un meci mai bun decât cel 
cu Târgu-Mureş şi să acumulăm 
puncte din această deplasare”, a 
declarat tehnicianul Universităţii. 

Etapa a XVIII-a aduce liderul 

campionatului la Cluj

În etapa a XVIII-a, ce va avea 
loc în 19 februarie, la Sala 
Sporturilor „Horia Demian”, 
echipa Universităţii Cluj va primi 
vizita formaţiei Ştiinţa Bacău. 
„Băcăuancele” se află în fruntea 
clasamentului, cu 39 de puncte, 
însă antrenorul clujencelor crede 
că ardelencele nu vor renunța 
dinainte la luptă. ”Am făcut un 
meci foarte bun în deplasare cu 
Ştiinţa Bacău şi sper ca şi cel de 
acasă să fie la fel de bun. Va fi 
un meci bun de pregătire pentru 
etapa a XIX-a când vom juca pe 
terenul echipei CSM Sibiu”, a spus 
Dănuț Ciontoș.
Voleibalistele Universităţii Cluj vor 
disputa etapa a XIX-a a diviziei A1 
feminin în deplasare. 

Voleibalistele Universităţii au pierdut partida disputată acasă împotriva 
celor de la Târgu-Mureş

Înfrângere  
pentru Universitatea Cluj

Voleibalistele clujence au avut parte de un meci dificil FLorin MihaLte

P atru atleţi ai Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj au participat, în data de 5 februarie, la 
etapa a doua a grand prix-ului de seniori, 

tineret şi juniori 1, desfăşurată la Bucureşti. Kec-
skes Levente a obţinut medalia de aur la prăjină 
cu 4,60 m, Alexandru Tufă s-a clasat pe locul doi la 
săritura în înălţime cu 2,10 m, iar Andreea Călugăru 
a terminat pe trei la proba de 60 de metri cu 7.92.  
Călugăru  a mai participat la proba de săritura în 
lungime, unde cu 5,99 m s-a clasat pe poziţia a V-a. 
Gabriel Sălăjean a concurat la proba de 60 m, iar 
cu 7.02 a luat locul V. Următoarea competiţie pentru 
atleţii clujeni este Campionatul Naţional de tineret, 
seniori din data de 18 februarie, la Bucureşti. (R.C.)

C ampionatul Naţional Anglofon de scrabble 
programează prima etapă în perioada 26-
27 februarie 2011, la Bucureşti. De la CS 

Universitatea vor participa următorii sportivi: Mihai 
Pantiş, Cătălin Caba (ambii campioni naţionali în 
2010), Ovidiu Tamaş şi Iuliu Fabian. Pe plan intern, 
sportivii clujeni vizează obţinerea unui nou titlu de 
campion naţional, iar pe plan internaţional, partici-
parea a doi-trei sportivi la Campionatul European, 
dar şi caliicarea unuia dintre ei la Campionatul 
Mondial. (S.C.)

C ampioana europeană la categoria 57 
kg, Corina Căprioriu, a câştigat medalia 
de bronz la turneul de Grand Slam de la 

Paris, competiţie de judo dotată cu premii totale 
de 150.000 de euro. Sportiva clubului „U” Cluj 
le-a învins, pe rând, pe Ana Leon (Mexic), Nazlican 
Ozerler (Turcia) şi Helene Receveaux (Franţa), iar în 
semiinale a cedat în faţa sportivei Pavia Automne 
(Franţa), care a câştigat medalia de aur. Eleva lui 
Florin Berceanu şi-a adjudecat astfel medalia de 
bronz, la fel ca şi cealaltă judoka eliminată în semi-
inale, Telma Monteiro (Portugalia), care a învins-o 
în turul doi al Grupei A pe Andreea Chiţu. (A.C.)

Trei medalii la Grand Prix

Debut de sezon la 
scrabble pentru  „U“ 

Corina Căprioriu a luat 
bronzul la Grand Slam

sport mix

Voleibalistele clujence 

au avut de furcă cu adversarele din 

Târgu-Mureș

Am făcut un 
meci foarte 
bun în depla-
sare cu Ştiin-
ţa Bacău şi 
sper ca şi cel 
de acasă să fie 
la fel de bun“. 
 
DăNUț CIONTOȘ, 

antrenor

Clasament

L eChipa  MJ V i s pCt.

1   ŞTIINţA BACăU   15   14   1   44:6 42
2  CS VOLEI 2004 TOMIS  15  14  1  42:5 41
3  VC UNIC LPS NEAMţ  15  11  4  37:20 33
4  DINAMO ROMPREST  14  10  4  37:16 31
5  CSU MEDICINA MUREŞ  15  8  7  29:26 25
6  CSM LUGOJ  14  8  6  25:26 21
7  PRO VOLEI BOTOŞANI  15  6  9  22:29 20
8  SCM U CRAIOVA  14  4  10  16:32 12
9  „U“ CLUJ   15  3  12  12:39 8
10  CS MUNICIPAL BUC.  14  1  13  9:39 4
11  CSM CSŞ TER. SIBIU  14  1  13  5:40 3
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”Universitatea” a terminat învingătoare pe terenul celor de la CSMU LPS Suceava.

„U“ Cluj trece de perioada 
neagră a înfrângerilor

Prima victorie din retur pentru voleibaliştii clujeni         Larisa BaLoG

C
Echipa de volei 
masculin a Universităţii 
Cluj a învins formaţia 
CSMU LPS Suceava cu 

scor 3-0. Rezultatele pe seturi au 
fost: 23-25, 25-27, 17-25. Primele 
două seturi au fost câştigate cu 
emoţii de clujeni, dar în ultimul set, 
aceştia s-au impus categoric în 
faţa sucevenilor. Partida a contat 
pentru etapa a XVI-a a returului 
compionatului Diviziei A1.
După această partidă, “U” Cluj 
trece pe locul 9 cu 18 puncte, iar 
Suceava rămâne pe ultimul loc 
cu 2 puncte. Rezultatul obţinut la 
Suceava este acelaşi cu rezultatul 
obţinut în turul campionatului pe 
teren propriu.
Elevii lui Bogdan Tănase vin 
după o perioadă neagră de 
nouă înfrângeri consecutive, 
şase dintre acestea suferite 
în turul campionatului şi trei 
suferite în acest retur cu echipe 
precum: Ştiinţa Expl. BM (3-0), 
Steaua Bucureşti (3-1) şi Dinamo 
Bucureşti (0-3).

Bratosin salvează echipa

„A fost un meci muncit, au jucat 
bine băieţii, mai ales în primele 
două seturi. L-am remarcat foarte 
mult pe Bratosin, în primul rând, 
l-am trimis în teren în două situaţii 
critice, la 24-23 set 1 şi la 26-25 
set 2. Bratosin mi-a făcut două 
puncte din serviciu şi mi-a încheiat 
setul cu o prestaţie mare. Remarc 
faptul că preluarea a fost foarte 
bună, îi remarc şi îi felicit pe 
toţi jucătorii pentru rezultatele 

obţinute. Victoria de ieri este nesemnificativă pentru 
obiectivul nostru de locurile 5-8 dacă nu câştigăm 
la Craiova”, a declarat antrenorul echipei Bogdan 
Tănase.

Emoţii pentru craioveni în meciul cu “U” Cluj

„Va fi un meci foarte disputat, am vorbit cu cei de la 
Craiova, au spus că le e foarte frică de noi, au văzut 
că echipa noastră a câştigat la Suceava. Dacă reuşim 
să batem la Craiova, ne ducem  pe locul 8. O gândesc 
ca o revanşă, ei ne-au bătut în tur. Orice punct adus 
acuma contează foarte mult, suntem trei echipe care 
ne batem pentru aceste locuri: noi, CSMU Craiova 
şi CSM Bucureşti. Toată lumea a intrat pe teren în 
afară de Vâlcelean. Îl felicit pe Mihai Popovici care a 
intrat ca al doilea libero şi a jucat primul său meciu 

Voleibaliștii  

clujeni 

speră să ajungă  

într-o cupă 

europeană

oficial în campionatul Diviziei A1 
masculin”, a mai declarat Bogdan 
Tănase, antrenorul echipei.
În următoarea etapă, voleibaliştii 
clujeni vor juca în deplasare la 
CSMU Craiova, ocupanta locului 8 
cu 19 puncte. 
În turul campionatului scorul a 
fost în favoarea celor de la CSMU 
Craiova (2-3). 
Craiova vine după trei înfrângeri 
consecutive în acest retur de 
campionat.
Meciul va avea loc miercuri, 16 
februarie, la Sala Sporturilor din 
Craiova. 

  eCHIPa De Start ÎN 
MeCIul De la SuCeaVa 
a FoSt Cea ClaSICă: 
Mititelu, Badea, Fuzesi, 
Pop, D. Ghimeş (libero), C. 
Ghimeş(căpitan), Lotei.

  oBSerVator: 
Achihaei E.

  arBItrI: 
Armeanu Mihai  
( Bucureşti), Vişan Benone 
(Bucureşti)

  aNtreNorI: 
Bogdan Tănase, Dorel Colcear
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I
deea după care sportul 
clădeşte caracterul este 
o credinţă puternică în 
societatea modernă. Este de 

presupus că sportul este un mediu 
în care oamenii învaţă să colaboreze, 
să negocieze, oferind soluţii unor 
conflicte morale, dezvoltând virtuţi 
cum ar fi corectitudinea, loialitatea, 
responsabilitatea, conformitatea. În 
timp ce unii susţin cu tărie că sportul 
clădeşte caractere, alţii susţin chiar 
contrariul. 

Probleme în sport

Este uşor să găseşti în sport 
exemple de utilizare a unor 
substanţe interzise, comportamente 
agresive, tentative de trişare. 
Competiţiile sportive din ziua de 
astăzi abundă de comportamente 
lipsite de sportivitate. Mai mult, 
există unele evidenţe care 
sugerează că accentul mare pus pe 
victorie generează probleme morale 
şi competiţia acerbă reduc incidenţa 
comportamentului prosocial, 
promovând manifestări antisociale. 
Dacă antrenorii reuşesc să-i ajute 

pe sportivi să atingă marea 
performanţă, îşi pot ei îndruma 
elevii şi spre alegeri morale sau 
etice?

Un mediu relativ închis

Sportivii petrec mult timp într-un 
mediu relativ închis, în care se 
antrenează şi îşi dezvoltă abilităţile 
specifice, astfel că valorile şi 
credinţele sunt modelate de către 
cei cu care vin în contact (antrenori 
şi colegi). Pentru că dorinţa de a 
câştiga este atât de mare, unii 
antrenori îşi chiar exploatează 
sportivii separându-i de 
responsabilităţile şcolare, de familie 
şi prieteni, promovând agresivitatea 
sau consumul de substanţe 
interzise. Comportamentele 
indezirabile nu se limitează doar 
la antrenori. Frecvente scandaluri 
sunt legate de comportamentul 
spectatorilor care încurajează şi 
tolerează violenţa. 
Atitudinea noastră şi reacţia faţă 
de aceste probleme de morală 
şi etică sunt legate de efectul 
şi influenţa pe care antrenorii, 

profesorii au avut-o în timpul 
programelor sportive la care am 
participat. Dacă deciziile amorale 
au fost recompensate în diverse 
situaţii, sportivii vor învăţa că 
justiţia, egalitatea, consideraţia 
pentru alţii sau respectul pentru 
reguli nu sunt atât de importante. 
Pentru că vedetele sportive sunt 
larg mediatizate, în special când au 
comportamente nepotrivite, tinerii 
sportivi pot uşor modela astfel de 
acte comportamentale.

Antrenorii ca substitute de părinți

Cele mai noi cercetări în domeniul 
dezvoltării morale relevă 
rolul decisiv al antrenorilor în 
influenţarea comportamentului 
sportivilor. Antrenorii sunt mentori, 
substitute de părinţi, consilieri 
şi judecători – toate aceste 
roluri sunt deopotrivă prezente. 
Calitatea relaţiei antrenor-sportiv 
determină nivelul şi conţinutul  
influenţei. Sportivii evaluează 
continuu relaţia lor cu antrenorii, 
după care decid dacă acceptă o 
ghidare morală sau nu.

Sportivii, ca toţi oamenii, primesc 
primele sfaturi morale de la părinţii 
lor. După ce sportivii devin din ce în 
ce mai angajaţi în sport, antrenorii 
devin sursele cele mai importante 
de influenţare morală. Acest lucru 
se întâmplă pentru că sportivii îi 
admiră şi au încredere în ei. Mai 
mult, antrenorii au puterea de a-şi 
impune standardele proprii, chiar 
prin pedepsirea sportivilor care 
nu aderă la regulile de echipă. 
Înţelegerea modului în care 
antrenorii influenţează dezvoltarea 
morală şi formarea caracterului, 
este importantă pentru societate 
pentru că oferă căi prin care se 
învaţă valorile morale.
Societatea aşteaptă multe lucruri 
de la sport şi sportivi, în sensul 
promovării unor valori morale şi 
etice, cum ar fi respectul faţă de 
cei învinşi, sportivitatea, fair-play, 
egalitatea de şanse, ajutorarea 
reciprocă etc. Cu toate acestea, 
nu trebuie să neglijăm faptul că 
sportul nu poate fi mai bun decât 
societatea în care există, iar 
dezvoltarea morală a sportivilor 

este supervizată de antrenorii  
care joacă un rol crucial în acest 
demers. Participarea în sport şi 
activităţi fizice nu creează în mod 
automat oameni mai buni sau 
mai răi. Trăsăturile pozitive de 
caracter nu apar din senin, ele se 
învaţă prin sport şi activităţi fizice. 
Învăţarea raţionamentului moral, a 
comportamentelor de sportivitate 
implică folosirea sistematică a 
unor strategii adecvate de către 
antrenori, de preferat de la o vârstă 
timpurie. 

Două direcții de urmat

Pentru ca adagiul „sportul clădeşte 
caracterul” să nu fie doar o vorbă 
goală, sugerăm două direcţii 
valabile în sportul pentru tineri: în 
primul rând, încurajarea practicării 
sportului din plăcere şi nu pentru 
a „câştiga cu orice preţ”, şi în al 
doilea rând, stimularea participării 
în activităţi sportive. Mulţi sportivi 
tineri renunţă la activitate pentru 
că nu au ocazia să se exprime 
pe teren, fiind ţinuţi prea mult pe 
banca de rezerve.  

Accentul mare pus pe victorie generează o serie de probleme morale.

Competițiile moderne abundă în comportamente lipsite de sportivitate          MariUs CrăCiUn

Cum inluențează antrenorii 
moralitatea jucătorilor

parteneri și sponsori


