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T
atăl meu a murit la 56 de ani. De 
atunci, lacrimile nu mai pot curge, 
cum poate este normal sau nu, 
când un om îşi pierde părintele. 
În 22 februarie, Clujul a îngropat un 

alt fel de părinte, prea devreme plecat dintre noi, 
la doar 59 de ani. Nici atunci lacrimile mele nu 
au curs, pentru că nu vin la comandă. Sute de oa-
meni au stat împietriţi, nu doar de frigul din Cim-
itirul Central, ci mai ales de gândul imposibil de 
acceptat, că Nicolae Ienac nu mai este. Şi nici nu 
va mai i, nu va putea veni inapoi. Sigur că ne vom 
amăgi, cum facem cu toţii când ne gândim la ci-
neva drag plecat dintre noi, că ne priveşte de sus, 
dintre stele, că e pe un nor, alături de toţi cei care 
au iubit şi slujit sportul clujean. Poate e bine să 
facem aşa, ne ajută să trecem peste despărţire! 
Dar, revenind în viaţa reală, ştim bine cu toţii că 
nimeni nu îi va putea lua locul. Nu vorbesc aici 
de familie, în care suferinţa e îngrozitor de mare, 
ci de sportul clujean. De câte ori făceam o ştire 
de-a lungul anilor, în care citam şi o declaraţie 
a lui Nicolae Ienac, îl tot întrebam la inal cu ce 
funcţie să-l trec. Ne amuzam împreună, pentru că 
funcţia era tot aceeaşi, director-adjunct la DJTS, 
însă de multe ori conţinutul ştirii sau a declaraţiei 
sale depăşea o simplă funcţie de “adjunct”. Nu 
s-a temut niciodată să spună lucrurilor pe nume, 
acolo unde alţii obligaţi să facă asta aveau 
telefoanele închise cu zilele, nu s-a simţit umil 
NICIODATĂ să ceară sfatul unui ziarist în prob-
leme privind sportul clujean, nu s-a dat “lovit” 
când se întâmplau lucruri grave, poate spunea 
să amânăm totul o zi cu declaraţiile (maximum), 
până ală detalii… şi tot asa. Mă refer, desigur, 
la relaţia cu presa. Personal, l-am considerat cel 
mai profesionist om cu care am lucrat de-a lungul 
carierei în Cluj. Un director-adjunct, cum i se spu-
nea oicial, care avea deschisă uşa şi telefonul 
pentru oricine. Sigur că nu avea soluţii pe loc la 
toate, dar în mod sigur încerca. ÎNCERCA. Avea 
bunăvoinţă. Asta cred că a pierdut Clujul şi nu va 
mai regăsi poate niciodată. Bunăvoinţă. Şi încre-
derea că se pot face multe. 

continuare in pagina 7

„U“n punct 
de vedere

Rămas-bun  
de ziarist

Adina Oşan
Mediafax

Baschetbalistele  
sunt pe val
Elevele lui Florin Covaciu au bifat cea de-a cincea  
victorie consecutivă, 78-73 cu Poli Iaşi, şi ocupă poziţia 
a doua a clasamentului Diviziei A2, cu 10 puncte
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„U” Transilvania Cluj a pierdut la limită partida disputată în deplasare cu 
formaţia CSM Bucureşti, 30-31 (17-13) şi a ratat o şansă mare de a urca în 
clasament.

Echipa clujeană de handbal feminin şi-a consolidat locul doi în clasament, după o victorie 
mult mai grea decât o arată scorul, 33-25 (15-15), cu SCM Craiova.

Eşec surprinzător  
pentru „U” Transilvania

Victorie pentru ”U” Jolidon în fața oltencelor

Echipa clujeană a pierdut un meci pe care l-a avut în mână  VASILE IELCIU

Clasament
L EChIpA  M V E I pCt.

  1   HC ODORHEI   14   12   0   2   24
2  UCM RESITA  14  11  1  2  23
3  HCM CONSTANTA  13  10  1  2  21
4  CSU SUCEAVA  14  10  0  4  20
5  ENERGIA PANDURII TG.JIU  14  9  0  18
6  U TRANSILVANIA CLUJ  13  8  0  5  16
7  CSM SATU MARE  14  7  1  6  15
8  STIINTA MD BACAU  13  7  0  6  14
9  DINAMO MUN. BRASOV  13  4  1  8  9
10  HC MINAUR BAIA MARE  13  4  1  8  9
11  CSA STEAUA BUC.  14  3  2  9  8
12  HCM POLI TIMISOARA  14  3  0  11  6
13  CSM BUCURESTI  13  3  0  10  6
14  CSM ORADEA  14  0  1  13  1

Clasament
L EChIpA  M V E I pCt.

  1   OLTCHIM RM. VALCEA   17   17   0   0   34
2  U JOLIDON CLUJ  17  13  1  3  27
3  CSM BUCURESTI  17  12  1  4  25
4  HC ZALAU   17  12  0  5  24
5  HC OTELUL GALATI  17  7  4  6  18
6  HCM ROMAN  17  9  0  8  18
7  HCM BAIA MARE  17  9  0  8  18
8  HC DUNAREA BRAILA  17  8  2  7  18
9  TOMIS CONSTANTA  17  7  2  8  16
10  RULMENTUL BRASOV  17  7  2  8  16
11  SCM CRAIOVA  17  4  2  11  10
12  CSM CETATE DEVA  17  3  0  14  6
13  HCM BUZAU  17  2  2  13  6
14  UNIVERSITATEA RESITA  17  1  0  16  2

E chipa de handbal 
masculin „U” Transilvania 
Cluj a suferit o înfrângere 
neaşteptată în partida 

disputată duminică, în compania 
echipei CSM Bucureşti. Întăriţi 
serios în acest an, clujenii se 
anunţau a fi o nucă greu de spart de 
către orice echipă din campionat. Cu 
cinci jucători noi în lot obişnuiţi cu 
atmosferă de cupe europene, alb-
negrii erau favoriţi cerţi în partida 
de pe terenul penultimei clasate, 
iar prima repriză a confirmat 
aşteptările. Echipa lui Constantin 
Ştefan a jucat bine în primele 30 de 
minute şi a reuşit să se desprindă 
treptat pe tabela de marcaj.

Cinci goluri în 16 minute

„Studenţii” au intrat la vestiare cu 
un avantaj de patru goluri, 17-13, 
şi se părea că vor începe returul 
cu dreptul. Formaţia ardeleană nu 
a slăbit tempoul nici la reluare, iar 
în minutul 44 avea cinci goluri pe 
tabela de marcaj în plus faţă de 
bucureşteni, 25-20. De la acest 
scor a început coşmarul clujenilor, 

E chipa de handbal feminin “U” 
Jolidon Cluj a mai acumulat 
două puncte în urma partidei 

jucate împotriva formației SCM 
Craiova, după ce a obţinut o victorie 
la opt goluri diferență. Meciul 
a contat pentru etapa  a XVII-a a 
Ligii Naționale, o rundă după care 
ardelencele îşi păstrează locul doi 
în clasament. Fetele antrenate de 
Gheorghe Covaciu au învins pe teren 
propriu formația din Craiova după 
o primă repriză care a dat emoții 
conducerii echipei gazde, 15-15 la 
pauză. În cea de-a doua repriză, 
“studentele” s-au mobilizat și au 
jucat la adevărata lor valoare, astfel 
că victoria a venit logic, scor final 
33-25. 

Urmează Oltchimul

„Diferența dintre echipa de pe 
locul doi și echipa de pe locul 10 
nu este așa de mare. În primele 
40-45 de minute ne-am chinuit, dar 

care aveau să mai marcheze doar cinci goluri până 
la finalul meciului. În minutul 56 avansul ardelenilor 
a scăzut la doar un gol, 29-28, iar din acel moment 
bucureştenii au reuşit trei goluri consecutive şi au 
preluat conducerea pe tabelă. Valentin Ghionea a 
redus la doar un gol diferenţa, gazdele au ratat atacul, 
iar pe contraatac clujenii au beneficiat de o aruncare 
de la şapte metri, cu 13 secunde înainte de final. 

Clujenii 

nu au putut depăşi pe CSM Bucureşti  

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro

Magda Paraschiv 

s-a luptat din greu cu adversarele  

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro

Interul Alin Bondar a ratat, însă, 
ocazia de a aduce măcar un punct 
echipei sale, care a trebuit să se 
recunoască învinsă la capătul unui 
meci în care formaţia adversă a 
condus pe tabelă atunci când era 
mai important, în ultimele minute 
ale meciului. 

Ghionea, cel mai bun

Scor final 31-30 pentru CSM Bucureşti, iar „U” 
Transilvania a ratat o şansă imensă de a se apropia 
de un loc fruntaş în clasamentul Ligii Naţionale. „Am 
pierdut jocul din cauza ratărilor noastre, un lucru 
nepermis mai ales că au ratat jucători cu experienţă. 
Mergem mai departe, încercăm să ne îndeplinim 
obiectivul, dar va fi foarte greu”, a declarat antrenorul 
clujenilor, Constantin Ştefan. Vali Ghionea a fost 
din nou cel mai bun marcator al clujenilor, cu nouă 
goluri, urmat de către Radu Lazăr, şase reuşite. Nici 
bine nu a început returul că Liga Naţională va lua o 
pauză până în data de 19 martie, din cauza reunirii 
echipei naţionale a României în vederea disputării 
dublei manşe cu Lituania, din cadrul preliminariilor 
Campionatului European din 2012. 

felicit fetele pentru finalul de joc. Am spus de acum 
două săptămâni că echipa e într-o scădere de formă, 
însă sperăm să ne revenim”, a declarat antrenorul 
„U” Jolidon, Gheorghe Covaciu. Pentru “U” Jolidon au 
marcat Mihaela Tivadar 8 , Simona Vintila 7 , Magdalena 
Paraschiv 5 , Nicoleta Dincă 5 , Florina Bîrsan-Chintoan 
3 , Mihaela Ani-Senocico 3 , Daniela Brînzan 1 , Laura 
Oltean 1. Următoarea partidă va avea loc în data de 4 
martie, ora 11.00, la Sala Sporturilor Brașov, împotriva 
formației Rulmentul Brașov, urmată apoi de partida cu 
Oltchim Râmnicu Vâlcea, pe teren propriu, în 10 martie, 
cu începere de la ora 18.00. C.B. 



Clasament
L EChIpA  MJ MC Mp F pCt.

1   CSU PLOIEșTI    23 20 3 0  43 
2  U MOBITELCO BT CLUJ 23  17  6  0  40
3  STEAUA TURABO BUC. 23  17  6  0  40 
4  GAZ METAN MEDIAș  22  17  5  0  39 
5  BC MUREș MUREș  22  16  6  0  38 
6  CSM ORADEA  23  14  9  0  37 
7  BCM U PITEșTI  23  13  10  0  36 
8  CS OTOPENI  23  13  10  0  36 
9  CSU ATLASSIB SIBIU  23  11  12  0  34 
10  BASCHET CLUB TIMIș. 23  10  13  0  33 
11  CS MUN. BUCUREșTI  22  11  11  0  33 
12  ROVINARI TâRGU-JIU  23  10  13  0  33 
13  SCM UNIV. CRAIOVA  23  5  18  0  28 
14  POLITEHNICA IAșI  22  4  18  0  26 
15  BC PERLA HARGHITEI  23  2  21  0  25 
16  CUADRIPOL BRAșOV  23  1  22  0  24
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Echipa clujeană de baschet masculin a pierdut meciul cu BC Mureş, din deplasare, 84-90,  
al treilea eşec din acest sezon în faţa „tigrilor“.

Revanşă amânată  
pentru „U” Mobitelco BT

BC Mureş Târgu-Mureş – „U” Mobitelco BT Cluj-Napoca 90-84  OVIDIU tEBU

„U“ Mobitelco 
BT Cluj a 
mers cu 
încredere la 

Târgu-Mureş, acolo unde spera 
să obţină al doilea succes din 
sezonul regulat în faţa lui Cooley 
şi compania şi, astfel, să-şi ia 
revanşa după cele două înfrângeri 
din Cupa României. Începutul de 
partidă le-a aparţinut clujenilor, 
care prin cinci puncte reuşite de 
Paul Don Chetreanu şi alte cinci 
ale lui Mihai Silvăşan, alături de 
Kyndall Dykes, conduceau cu 
scorul de 10- 5, la capătul a două 
minute de joc. Gazdele au revenit 
în joc printr-un parţial de 8-0 şi 
au trecut la conducerea partidei, 
unde au rămas şi la finalul 
primului sfert, când scorul era 
27 – 20.  
Sfertul al doilea a început cu un 
“3-point-play” reuşit de Kyndall 
Dykes, iar gazdele au răspuns prin 
două puncte reuşite de Dwight 
Lewis. Cele două echipe au mers 

cap la cap până la finalul sfertului al doilea, cu un 
plus pentru echipa antrenată de Marcel Ţenter. 

Trei eşecuri din patru meciuri

Clujenii au înscris 27 de puncte, faţă de 24 reuşite 
de mureşeni. La revenirea de la vestiare, scorul era 
51-47 pentru gazde, dar clujenii au început mult mai 
bine sfertul trei, astfel că după doar două minute de 
joc tabela arăta 55 – 53 în favoarea alb-negrilor. 
Sfârşitul sfertului trei, însă, le-a aparţinut 
târgumureşenilor, care au reuşit un parţial de 12-0, 
ceea ce a făcut ca tabela să arate 70-60 în favoarea 
lor, când mai era doar un sfert de jucat. 
Chiar dacă l-au câştigat pe acesta, scor 24-20, 
clujenii nu au mai reuşit să întoarcă soarta partidei, 
astfel că, la finalul celor patru sferturi, tabela arăta 
90 – 84 în favoarea gazdelor. Astfel, BC Mureş 
începe să devină o piază rea pentru clujeni în acest 
sezon. 
“Tigrii” au câştigat trei meciuri din patru împotriva 
“studenţilor”, care s-au mai îndepărtat cu un punct 
de CSU Ploieşti, liderul clasamentului. Kyndall Dykes 
cu 23 de puncte şi opt recuperări, a fost cel mai bun 
marcator al echipei clujene în partida de la Târgu-
Mureş. 
El a fost urmat de către Zoran Krstanovic şi Branko 
Cuic, ambii autori a câte 17 puncte şi de Mihai 

Clujenii au pierdut 

încă un derby în acest sezon regulat  

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro

Silvăşan cu 16 puncte, în timp ce 
de la gazde s-a remarcat Dwight 
Lewis, cu 27 de puncte.

Urmează vizita Mediaşului

„U” Mobitelco BT va primi, 
sâmbătă 5 martie, vizita echipei 
Gaz Metan Mediaş. Meciul, care 
va conta pentru etapa a XXIV-a 
a Diviziei A, se va juca de la ora 
19.00 şi va transmis în direct 
de către postul de televiziune 
TVR 3. Echipa antrenată de 
Bruno Soce vine după o victorie 
obţinută împotriva celor de la 
CSU Sibiu, scor 87-76, iar după 22 
de meciuri jucate, Gaz Metan se 
află pe locul patru în clasament, 
cu 39 de puncte. În tur, meciul 
dintre Gaz Metan Mediaş şi „U” 
Mobitelco BT s-a încheiat cu 
victoria medieşenilor, scor 86 – 
79. Cel mai bun jucător al meciului 
a fost Deven Mitchell, care în 
23 de minute jucate a reuşit 
25 de puncte, opt recuperări 
şi cinci pase decisive, în timp 

 Eşecul de la Târgu-Mureş a 
fost cel de-al şaselea înregis-
trat până acum, în 23 de etape. 
Dacă înfrângerea de la Rovinari, 
din tur, poate i considerată un 
accident, celelalte cinci eşecuri 
au venit împotriva unor echipe 
cu pretenţii. Două în faţa lui CSU 
Ploieşti şi câte unul pe terenul lui 
Gaz Metan Mediaş, BC Timişoara 
şi BC Mureş au fost petele negre 
din acest sezon regulat. Victoria 
de pe terenul Stelei, cele două 
succese din derby-ul Ardealului, 
cu CSU Sibiu, dar mai ales victori-
ile cu echipele mici ale campio-
natului au dus-o pe „U” până pe 
locul al doilea în clasament, la o 
distanţă de trei puncte, însă, de 
CSU Ploieşti.

Tari  
CU CEi MiCi

Noi ne-am luat revanşa pentru 
înfrângerea din tur de la 
Cluj, ceea ce ne bucură foarte 
mult. Mulţumim publicului 
târgumureşean, precum și 
celui clujean“.
 
FLAVIUS LăPUșTE, BC Mureş

ce de la clujeni s-au remarcat Zoran Krstanovic 
şi Kyndall Dykes, ambii autori a 23 de puncte. În 
istoria confruntărilor directe dintre cele două echipe, 
clujenii conduc cu 9-5. 
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“U” Cluj a pierdut, aşa cum era de aşteptat, meciul cu Tomis Constanţa,  
1-3, iar partida cu CSM Bucureşti, din etapa următoare, devine una decisivă 
pentru ocuparea locului opt.

Echipa de volei feminin a Universităţii Cluj a pierdut cel de-al 15-lea meci al sezonului, 
2-3,  în deplasare, cu CSM Sibiu.

Clujenii vin fără puncte 
de la Constanţa

O nouă înfrângere pentru Universitatea Cluj

Voleibaliştii câştigă un set în faţa ocupantei locului trei în clasament  LARISA BALOG

Clasament
L EChIpA  MJ V I  pCt.

  1   REMAT ZALăU   19   17   2    49
2  DINAMO BUCUREşTI  19  17  2   49
3  CVM TOMIS CONSTAN.  19  18  1   49
4  UNIREA DEJ  19  12  7   37
5  şTIINţA EXP. BAIA MARE  19  12  7   36
6  VCM LPS P. NEAMţ  19  8  11  27
7  STEAUA BUCUREşTI  19  9  10  27
8  SCMU CRAIOVA  19  7  12  23
9  UNIVERSITATEA CLUJ  19  7  12  20
10  CSM BUCUREşTI  19  6  13  20
11  TORPI TîRGU MUREş  19  1  18  3
12  CSM U LPS SUCEAVA  19  0  19  2

Clasament
L EChIpA  MJ V I  pCt.

1 şTIINţA BACăU 17   16   1    48
2  CS VOLEI 2004 TOMIS  18  16  2   47
3  DINAMO ROM. BUC.  17  13  4   40
4  VC UNIC LPS P. NEAMţ  17  12  5   36
5  CSM LUGOJ  17  10  7   27
6  PRO VOLEI BOTOşANI  18  8  10  26
7  CSU MED. T. MUREş  17  8  9   25
8  SCM U CRAIOVA  17  4  13  12
9  „U“ CLUJ   18  3  15  9
10  CSM CSș TER. SIBIU  17  3  14  8
11  CS MUN. BUCUREşTI  17  2  15  7

V oleibaliştii Universităţii 
Cluj au pierdut partida 
disputată în deplasare 
la ocupanta locului 3 

în clasament, Tomis Constanţa, cu 
acelaşi scor ca cel înregistrat în 
turul campionatului 1-3, pe seturi 
19-25, 19-25, 25-17, 21-25. Chiar 
dacă au fost învinşi, clujenii au 
jucat de multe ori de la egal la egal 
cu mai puternicii lor adversari, 
care nu au reuşit să câştige nici 
un set la o diferenţă mai mare 
de şase puncte. Primele două 
seturi au fost câştigate de către 
constănţeni, însă în setul trei elevii 
lui Bogdan Tănase au dat o replică 
mult mai bună şi au lungit meciul, 
după ce şi-au adjudecat acest 
set, 25-17. Gazdelor le-a revenit 
concentrarea în actul al patrulea 
şi, printr-un 25-21, au evitat un 
set decisiv şi s-au impus, în final, 
cu 3-1, în meciul care a contat 
pentru etapa a XIX-a a returului 
campionatului Diviziei A1. 

M eciul de la Sibiu a fost 
derby-ul codaşelor, însă 
poziţia din clasament a 

gazdelor, ultimul loc înaintea etapei 
a 19-a,  a “ars” mult mai tare. 
Voleibalistele Universităţii Cluj s-au 
ţinut aproape de adversare şi au 
dus meciul în tie-break, acolo unde 
nu au mai avut luciditatea necesară 
pentru a ieşi învingătoare de pe 
teren. 
Scor final 3-2 pentru sibience, pe 
seturi 26:24; 20:25; 25:13; 25:27 
şi 15:12, un scor care le-a scăpat, 
momentan, de ultimul loc în 
clasament. În schimb, Universitatea 
Cluj se află în continuare pe poziţia a 
noua în campionat, cu nouă puncte, 
urmată îndeaproape de CSM Sibiu, 
opt puncte şi de CSM Bucureşti, cu 
şapte puncte. 

Cu Dinamo, acasă

“A fost un meci foarte greu.Am jucat 
bine, dar am greşit enorm de mult 
serviciul.Am câştigat setul doi şi 
setul patru, însă dacă nu am fi avut  
greşelile mari la serviciu, am fi avut 

Cu CSM Bucureşti, decisiv

Clujenii au demonstrat că sunt într-o creştere de 
formă şi la Constanţa, după două victorii importante 
cu LPS Suceava (3-0) şi SCMU Craiova (3-2), dar şi 
după un meci bun făcut în faţa campioanei Remat 

Clujenii s-au 

apărat bine  

în multe momente 

ale jocului de la 

Constanţa

Clujencele au fost la un pas de victorie la Sibiu 

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro

Zalău, pierdut, până la urmă, cu 
3-0. „În meciul de la Constanţa 
a lipsit experienţa, la fel ca şi în 
partida cu Zalăul, au intervenit şi 
arbitrii atunci când nu a trebuit, 

dar în rest a fost extraordinar, 
ne-am făcut treaba”, a declarat 
tehnicianul Universităţii, Bogdan 
Tănase. 
În următoarea etapă, care se 
va disputa miercuri, 2 martie,  
“studenţii” vor primi vizita, în Sala 
Sporturilor “Horia Demian”, celor 
de la CSM Bucureşti. Clujenii se 
află pe locul nouă în clasament, 
cu 20 de puncte, iar CSM-ul pe 
poziţia a 10-a, la egalitate de 
puncte cu “U” Cluj. 
„Pentru noi, meciul cu CSM-ul este 
unul decisiv. Dacă nu batem 3-0 
sau 3-1 ieşim din cursa pentru 
locul 8” , a mai spus antrenorul 
alb-negrilor. 

propriu, partidă în care vor avea 
ca oaspete echipa bucureşteană, 
aflată pe locul trei în clasament, 
CS Dinamo Romprest. Meciul va 

şanse foarte mari să câştigăm partida”, a declarat noul 
tehnician al clujencelor, Vladimir Stănescu, cel care 
a semnat un contract până în vară cu “studentele”. 
Universitatea Cluj va disputa următorul meci pe teren 

conta pentru etapa a 21-a diviziei A1 şi se va disputa 
în data de 5 martie. Din cauza retragerii din campionat 
a echipei Penicilina Iaşi, clujencele au avut liber în 
etapa a 20-a. F.M. 
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D in cauza lipsei banilor, 
în ultimii ani mulţi 
rugbyşti de valoare 
au părăsit clubul din 

strada Cardinal Iuliu Hossu şi au 
ales să joace la echipele de top 
din SuperLiga Naţională sau la 
echipe din străinătate. 
Se pare, însă, că de acum înainte 
sportivii valoroşi vor avea mai 
multe motive să rămână la Cluj, 
întrucât o societate clujeană a 
devenit, recent, sponsor principal 
al echipei de rugby a Universităţii. 
Atât oficialii clubului cât şi oficialii 
noului sponsor s-au declarat foarte 
încântaţi de această acţiune. 

Obiectivul echipei, 

tot salvarea de la retrogradare

„Sunt fericit că una dintre echipele 
grele, şi la propriu şi la figurat, ale 
clubului îşi leagă viitorul şi destinul 
de o societate cu o tradiţie veche 
în Transilvania. 
Sper ca această echipă, fiind 
susţinută puternic, va reuşi să 
obţină performanţele dorite“, a 
declarat Ovidiu Vasu, directorul 
executiv al CS „U“ Cluj. „Echipa a 
sfidat regulile şi a reuşit să existe 
în situaţia în care avea grave 
probleme financiare. 
Avem o echipă care joacă în 
SuperLigă, iar acest lucru este 
meritul jucătorilor. Azi am marea 
bucurie să văd că o marcă 
importantă a decis să ni se 
alăture“, a declarat Mihaela Rozor, 
preşedintele secţiei de rugby a 

Universităţii. Poate cel mai fericit a fost antrenorul 
Octavian Chihaia, cel care se confruntă direct cu lipsa 
banilor de câţiva ani. „Faptul că avem un sponsor 
înseamnă un lucru deosebit şi a avut un impact mare 
asupra băieţilor, care au fost surprinşi plăcut, mai ales 
că sponsorul a apărut din proprie iniţiativă. Obiectivul 
nostru în acest sezon este menţinerea în SuperLigă. 
Avem şanse, în ciuda faptului că avem o echipă foarte 
tânără, cu doar câţiva jucători cu experienţă“, a spus 
tehnicianul Octavian Chihaia. 

Campionatul se reia în 26 martie

Andi Dascăl, reprezentant al socie-
tăţii Prodvinalco, noul spon sor, a 
declarat că doreşte să ajute echipa 
de rugby fără să urmărească un 
scop comercial. „Nu avem un scop 
comercial sau promovarea unui 
produs. Vrem doar ca rugbyul să 
devină un sport mai popular în 
rândul clujenilor, iar pentru asta e 

nevoie de creştererea performanţei 
sportive. Dorim să avem un par-
te neriat cu CS Uni ver sitatea pe 
termen mediu sau lung“, a declarat 
Dascăl. SuperLiga Naţională de 
rugby se va relua în data de 26 
martie. În sezonul trecut, Univer-
sitatea a terminat pe locul secund 
în play-out şi au reuşit, astfel, să 
evite retrogradarea în Divizia A. 

Echipa de baschet feminin a Universităţii Cluj 
a reuşit o serie de cinci victorii consecutive.

Din victorie în victorie Clasament
L EChIpA         MJ  pCt.

1.  CSU LPS ALBA IULIA         5/0  10 P
2.  UNIVERSITATEA CLUJ         5/0  10 P
3.  BC GALACTICA OLIMPIA        3/3  9 P
4.  CSM U ORADEA         3/3  9 P 
5.  POLITEHNICA NATIONAL        1/5  7 P 
6.  SPORTUL STUD. OMNILOGIC        0/6   6 PE chipa de baschet feminin 

Universitatea Cluj se 
descurcă foarte bine în 

Divizia A2. Clujencele au bifat în 
weekendul trecut cea de a cincea 
victorie consecutivă, după ce au 
reuşit să se impună în deplasare în 
faţa Politehnicii Naţional Iaşi, 78-73 
şi se află pe locul secund în serie, 
la egalitate de puncte cu CSU LPS 
Alba Iulia, formaţie cu un coşaveraj 
mai bun. 
Florin Covaciu este mulţumit  
de prestaţia elevelor sale şi 
apreciază faptul că acestea s-au 
descurcat şi fără aportul Adrianei 

Pricop, cea mai experimentată 
jucătoare din lot. 

Cu Oradea, pe teren propriu

„Am reuşit să batem şi la Iaşi chiar 
şi fără ajutorul Adrianei Pricop, care 
a fost accidentată. Felicit fe tele 
pentru că au avut ambiţie şi nu au 
renunţat nici un moment la luptă” 
a declarat antrenorul stu dentelor după 
victoria din depla sa rea de la Iaşi. 
Univer sitatea a învins în ultimele 
meciuri for ma ţiile Politehnica Naţio-
nal Iaşi (dedouă ori, acasă 76-64 şi 
în depla sare 78-73), CSU Oradea (92-
70, în deplasare), Galactica Olimpia 

Clujencele 

traversează o formă 

bună în campionat

După o perioadă de trei ani în care echipa Universităţii s-a confruntat cu mari diicultăţi inanciare, 
se pare că soarele a răsărit şi pe strada rugbyştilor.

Bugetul echipei de rugby trece pe „plus“
Companiile clujene se implică mai mult în sprijinirea sportului  RAMOnA CULCIAR / LAUREnţIU BOARIU

rugbyştii  

de la “U” Cluj 

nu vor mai avea 

probleme cu banii

Braşov (61-46, acasă) şi Sportul Stu-
denţesc Omnilogic (69-57, acasă). În 
următoarele etape, „studentele“ vor 
juca acasă cu CSU Oradea (5 martie) 
şi CSU LPS Alba Iulia (12 martie), 
acesta din urmă fiind derby-ul serie 
A2.  Baschetbalistele Universităţii vor 
avea şi două deplasări, la Galactica 
Olimpia Braşov (9 martie) şi Sportul 
Studenţesc Omnilogic Bucureşti (19 
martie). (L.B.)  
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C lubul Sportiv 
Universitatea Cluj va 
construi un centru 
olimpic în comuna 

Călățele din Munții Apuseni. Deja, 
Primăria Călățele a semnat un 
contract de concesiune, prin care 
pune la dispoziția clubului un teren 
de cinci hectare, potrivit site-ului 
www.clujtoday.ro.

Organizare complexă

Centrul sportiv din Călățele va 
avea terenuri de sport în aer liber, 
o sală de sport multifuncțională, 
care va permite folosirea bazei 
inclusive în sezonul rece, un hotel 
care va oferi condiții de cazare de 
minim trei stele, restaurant, bazine 
de înot cu apă încălzită, spații de 
recuperare și piste de atletism. 
Centrul olimpic de la Călățele ar 
urma să asigure pregătirea tuturor 
sportivilor clubului clujean, după 

modelul centrului olimpic de la Izvorani. Tot în acest 
centru vor fi organizate și cantonamente ale echipelor 
celor șapte secții ale clubului, astfel încât, din acest 
punct de vedere, Clubul Sportiv Universitatea Cluj va 
reuși să își eficientizeze costurile. Zona în care va fi 
realizat viitorul centru sportive este una de munte, 
care, prin poluarea redusă, aerul ozonat și toate 
celelalte condiții de pregătire poate oferi condiții 
mai bune decât bazele similare din Valea Prahovei, 
care se confruntă cu un grad mai ridicat de poluare. 
”Deocamdată, valoarea totală a investiției nu a fost 
stabilită, însă există semnale date de reprezentanții 
administrației județene, dar și de cei ai Agenției 
Naționale pentru Sport, care ar fi dispuși să participle 
la finanțarea acestei investiții, după ce proiectul 
tehnic și studiile de fezabilitate pe care le presupune 
vor fi gata”, spun surse din Consiliul Județean. Practic, 
după semnarea contractului prin care administrația 
locală din Călățele a oferit acest teren, urmează un 
studiu de fezabilitate și o licitație care vor stabili 
coordonatele financiare ale proiectului. Până când va 
organizată licitația, nu vor putea fi disponibile nici un 
fel de cifre financiare, tocmai pentru a nu influența 
valoarea contractului.  

Noua bază sportivă va avea dotări de nivel occidental și va oferi condiții 
excelente pentru pregătirea sportivilor.

Centru olimpic 
în Călățele

Baza sportivă va fi construită în Munții Apuseni CLAUDIU păDUREAn

J udoka Corina Căprioru a obţinut medalia de 
bronz la competiţia organizată la Dusseldorf, 
în Germania, la categoria 57 kg, concurs 

ce s-a desfăşurat în zilele de 19 şi 20 februarie. 
Sportiva de la CS „U” Cluj  s-a impus la categoria 
57 de kilograme în faţa lui Juul Franssen (Olanda), 
Ana Leon (Mexic) şi Marlen Hein (Germania), dar a 
pierdut semiinala cu japoneza Kaori Matsumoto. 
La aceeaşi categorie, Andreea Chiţu a învins-o 
pe Fatima Chakir (Maroc) în primul meci şi a fost 
învinsă în cel de-al doilea de portugheza Telma Mon-
teiro. (A.C.)

N ouă atleţi ai Clubului Sportiv Universita-
tea Cluj au participat, în perioada 18-19 
februarie 2011, la Campionatul Naţional 

de Tineret şi Seniori desfăşurat la Bucureşti. Dacă 
la seniori doar Kecskes Levente a obţinut locul 
întâi, la prăjină, cu 4.75 m, la tineret trei atleţi s-au 
clasat pe podium. Alexandru Tufă a obţinut locul 
doi la proba de înălţime, cu 2.17 m, Gabriel Sălăjan 
a terminat tot pe locul doi proba de 60 m, cu 7.02, 
iar Augustin Marian s-a clasat pe poziţia a treia la 
prăjină, cu 4,10 m. La competiţie au participat 223 
de atleţi de la 77 de cluburi din ţară. (R.C.)

B aschetbalistele Universităţii Cluj au partici-
pat, în perioada 20-22 februarie, la al doilea 
turneu “U20” la Timişoara. Fetele antre-

nate de Florin Covaciu au câştigat toate cele patru 
partide disputate şi şi-au asigurat poziţia întâi, loc 
pe care vor termina şi la inalul competiţiei. (“U” 
Cluj - SC Călin Cent Baia Mare 87-42, “U” Cluj - CSS 
Bega Timişoara 72-45, “U” Cluj - BC Nova Vita Târgu 
Mureş 70-53, “U” Cluj - LPS CSS Gloria Arad 76-55). 
Următorul turneu va avea loc în perioada 11-13 
martie la Baia Mare. (R.C.)

Corina Căprioriu a luat 
bronz la Dusseldorf

Atleții clujeni pe podium 
la Campionatul Național

Victorii pe linie la „U20“

sport mix

Deocamdată, valoarea  
totală a investiției nu a fost 
stabilită, însă există semnale 
date de repre zentanții 
adminis trației județene,  
dar și de cei ai Agenției 
Naționale pentru Sport,  
care ar fi dispuși să 
participle la finanțarea 
acestei investiții, după ce 
proiectul tehnic și studiile 
de fezabilitate pe care le 
presupune vor fi gata“.
 
SURSE din Consiliul Județean

Noul centru de pregătire va oferi cele mai 

bune condiții sportivilor clujeni
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Fost director adjunct al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a judeţului Cluj timp de 37 de ani, 
Nicolae Ienac a întristat, în 18 februarie, întreaga sulare sportivă clujeană.

Ienac, plâns  
de sportul clujean

În ultimii doi ani, Nicolae Ienac a fost manager la „U” Mobitelco BT Cluj     ADRIAn RUS

M anagerul echipei de 
baschet masculin 
„U” Mobitelco BT 
Cluj, Nicolae Ienac, 

a suferit un accident vascular 
cerebral şi un infarct în seara zilei 
de 12 februarie. Oficialul în vârstă 
de 59 de ani a fost transportat 
de urgenţă la Clinica Medicală 
I, acolo unde medicii i-au indus 
starea de comă artificială, pentru 
a nu solicita prea mult creierul. 
Aceştia au fost rezervaţi cu privire 
la starea sănătăţii sale, iar timp 
de o săptămână Ienac a respirat 
doar cu ajutorul aparatelor.Vineri, 
18 februarie, nici aparatele nu au 
mai putut face nimic, iar doctorii 
au făcut un anunţ care a şocat 
sportul clujean: Nicolae Ienac a 
murit. 

Meciuri în doliu

Chiar dacă bănuiau că are puţine 
şanse de supravieţuire, colegii, 
prietenii, suporterii şi toţi cei 
care iubeau „U” Cluj nu puteau 
crede că cel care, cu doar 10 zile 
în urmă, privea antrenamentele 
echipelor din Sala Sporturilor 
„Horia Demian” a plecat fulgerător 
din această lume. A urmat o zi de 
sâmbătă plină de doliu la sală, 
iar în colţul din dreapta, acolo de 
unde Ienac obişnuia să privească 
meciurile echipelor Universităţii, 
a mai rămas doar o fotografie cu 
cel care a slujit timp de 37 de ani 
sportul clujean. „U” Mobitelco, 
echipa cea mai apropiată de 
Ienac în ultimii doi ani, i-a dedicat 

victoria cu Energia Rovinari, iar 
apoi, marţi, 22 februarie, l-a 
condus, alături de alte 300 de 
persoane, pe ultimul drum pe cel 
care a ştiut întotdeuna să spună 
o vorbă bună tuturor celor care au 
avut nevoie de ajutorul său. 

…
şi dragostea 
pentru sport. 
Orice sport. De 
la înalţimea 
funcţiilor, în 

prezent, mulţi oameni tratează 
ziariştii ca pe nişte câini 
înfometaţi. Unii aşa or i, alţii 
poate că nu. E o simplă mese-
rie, ca oricare alta, dar pe care 
Nicolae Ienac a respectat-o şi 
a înţeles puterea ei ca nimeni 
altul. Nu şi-a bătut joc de presă, 
nici nu a adulat-o sau plătit-o, 
cum se mai practică pe ici, 
pe colo. Dar a respectat-o şi 
a primit din partea ziariştilor 
acelaşi respect. Poate nu al tu-
turor, pentru că nimeni nu poate 
rezista aproape patru decenii 
într-un astfel de domeniu fără 
să aibă şi contestatari. Ziarişti, 
conducători, sportivi, cine mai 
ştie? La ceas de tristeţe, când 
vestea dispariţiei sale făcea 
deja înconjurul Clujului, dar şi 
al ţării, am simţit că vreau să 
plâng. Şi am plâns, în sulet, 
aşa cum o vom face cu toţii de 
acum încolo. “Ei, dacă mai trăia 
Ienac….”, se va auzi peste timp, 
în cine ştie câte situaţii fără 
ieşire, cu orgolii la mijloc, lipsuri 
materiale sau diplomatice. Va 
i târziu şi greu de trecut peste 
ele. Poate vom şti, măcar în me-
moria lui Nicolae Ienac, să im 
mai buni, mai plini de respect, 
de diplomaţie şi, chiar mai 
veseli. Cu Nicolae Ienac puteai 
râde la nesfârşit, atunci când 
era de râs. Şi au fost destule mo-
mente! Revenind la această în-
cercare de editorial, trebuie şi o 
încheiere. Am spus unor iubitori 
ai sportului clujean că, împreună 
cu presa, cu autorităţile, cu clu-
burile şi sportivii, să încercăm 
să susţinem ideea ca noua Sala 
Polivalentă a Clujului să-i poarte 
numele. Ar i un frumos rămas-
bun al oraşului, chiar daca 
acesta ar veni peste 3-4 ani. Şi, 
cam atât!

Rămas-bun  
de ziarist

CONTiNUarE DiN PaGiNa 1

Ai fost prieten 
devotat şi 
sfătuitor înţelept. 
Cu demnitate şi 
pasiune ai slujit, 
toată viaţa ta, 
cauza sportului  
clujean. Nu 
credeam că  
ne vei părăsi  
atât de repede, 
când mai  
aveam atâtea  
de făcut 
îm preună,  
pentru sportul 
clujean şi 
pentru Clubul 
Universitatea”
 
CS UNIVERSITATEA

“Nu mă pot 
obişnui cu ideea 
că a plecat dintre 
noi. Sper că de 
sus, unde e acum, 
să ne vegheze şi să 
ne sfătuiască aşa 
cum a făcut-o şi 
până acum”
 
AURORA DRAGOŞ, 

vicepreşedinte FRB  

şi consilier DJS Cluj

Transmit 
condoleanţe din 
partea familiei 
mele doamnei 
Irina, fiicei Ioana 
şi întregii familii 
pentru pierderea 
suferită. Nicolae 
Ienac a fost un om 
pe care îl găseşti la 
100 de ani. A fă   cut 
pentru sport ceea 
ce alţii nu fac 
ni        ciodată. Dum-
nezeu să-l ierte şi 
să-l odihnească în 
pace”
 
VALENTIN NICA, 

presedinte „U” 

Mobitelco BT

L-am considerat ca pe un mebru al familiei 
noastre, un om corect care a ştiut mereu să 
aplaneze orice conflict. A fost, practic, cel care 
oferea echilibru în viaţa echipei. E o mare pierdere 
şi cred că Dumnezeu a avut o misiune mai 
importantă pentru el, de vreme ce l-a luat atât de 
repede dintre noi. Transmit sincere condoleanţe 
familiei domnului Ienac”
 

MARCEL ŢENTER, antrenor „U” MOBITELCO BT

“Este o pierdere enormă pentru sportul clujean, 
pur şi simplu nu mă voi putea împăca niciodată cu 
acest gând. Ne ştiam de 40 de ani şi făceam o echipa 
bună, începusem să rezolvăm problemele cu care 
ne confruntam şi totul părea promiţător. Moartea 
sa fulgerătoare mă lasă fără cuvinte. Dumnezeu 
să-l odihnească”

CONSTANTIN RăDUŢă, director executiv DJS Cluj

S-a stins din viaţă domnul 
Nicolae Ienac, managerul 
echipei de baschet masculin 
“U” Mobitelco BT, un om 
apropiat oricărei ramuri de 
sport. “U” Jolidon, jucătoarele, 
staff-ul administrativ, cel 
tehnic, cât şi compania Jolidon 
transmite condoleanţe familiei 
îndurerate. Nu vă vom uita 
niciodata”
 
“U” JOLIDON CLUJ

Fotografii Eugen Olariu 

şi Radu Oltean
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Î n experienţa mea 
profesională de peste 25 de 
ani ca psiholog şi terapeut 
am avut ocazia să cunosc 

o mulţime de oameni, unii cu 
mare succes în afaceri, oameni 
care îşi doreau din răsputeri să 
reuşească în viată, alţii care erau 
în căutarea succesului, sportivi de 
performanţă  cu succese notabile. 

Am constatat că succesul în viaţă 
al acestor oameni se datoreşte 
unei constelaţii particulare de 
însuşiri caracteriale. 

Secretul succesului

Ca să avem succes trebuie să 
ţinem seama de ambientul care 
ne înconjoară, dar, în primul 
rând, ar fi bine să ne reformăm 

pe noi înşine. Asta înseamnă că 
modelarea caracterială intimă 
este înainte de  victoria publică 
şi că a ne promite nouă ceva şi a 
respecta ce ne-am propus preced 
promisiunile făcute altora şi 
respectarea lor. Cei care așteaptă 
ca lucrurile să se schimbe din 
afară sunt oameni nefericiţi care 
se simt victimizaţi şi imobilizaţi, 
concentraţi asupra slăbiciunilor 
celorlalţi şi asupra împrejurărilor 
pe care le învinuiesc de propria 
neputinţă. Am văzut casnicii 
nefericite în care fiecare partener 
așteaptă ca celălalt să se 
schimbe, în care fiecare denunţa 
păcatele celuilalt. Am văzut 
conflicte în managementul muncii 
unde oamenii îsi iroseau timpul  
în cautarea unei legislaţii care 
să-i constrângă pe oameni să 
acţioneze  ca şi cum ar exista o 
bază de încredere. Adevarata cale 
spre succes  este cultivarea unor 
valori şi principii solide.

Ispita căii mai ușoare

Există şi o cale mai uşoară şi 
mai rapidă de realiza succesul 

şi anume eficienţa personală 
cu orice preţ, reţete de succes 
în comunicarea interpersonală, 
dar fără a parcurge procesul 
natural de efort şi creştere. 
Este un simbol fără substanţă. 
E schema de îmbogățire rapidă 
care făgăduieşte avere fără 
muncă. Uneori, pare că reuşeşte, 
însă cel care o iniţiază rămâne 
neschimbat. 
Există o întreagă literatură 
despre cum să accezi la succes. 
Succesul a devenit o funcţie a 
personalităţii, a imaginii publice, 
a unor atitudini şi comportamente 
care facilitează relaţiile 
interumane. 
Această orientare operează pe 
două căi: tehnici de relaţionare 
umană individuale şi colective, 
pe de o parte, şi adoptarea 
unei atitudini mentale pozitive, 
pe de altă parte. Referirile 
la dezvoltarea unor trăsături 
caracteriale se fac doar în 
treacăt, accentul se pune doar pe 
metodele de influenţare imediată, 
pe abilităţile de comunicare 
şi pe atitudini pozitive. Nu 

spun că aceste tehnici nu ar 
fi folositoare. Dar dacă încerc 
să folosesc tactici şi strategii 
de influenţare cu scopul de a 
obţine de la oameni să acţioneze 
conform intenţiilor mele în 
vreme ce caracterul meu este 
vicios, marcat de duplicitate şi 
nesinceritate, atunci pe termen 
lung nu pot avea succes.
Succesul este soluţionarea unei 
probleme a cărei rezolvare este 
semnificativ dependentă de 
puterile persoanei respective. 
Succesul este aceea reușită care 
este conştientizată de la un capăt 
la altul. Pentru că succesul este 
o platformă pentru următoarele 
izbânzi. Trebuie să ştii ce vei face 
cu ceea ce odată ai dobândit. 
Când la baza unui succes stă 
teama de eșec, reuşita va fi 
însoţită de o reacţie paradoxală. 
Omul se poate simţi nefericit, 
incapabil de a gusta izbânda 
pentru că nu i s-au confirmat 
nişte aşteptări: cele privitoare la 
eşec. Chiar dacă am vorbit despre 
succes în general, tot ce am spus 
este valabil şi în sport… 

Caracterele tari sunt o condiție absolut necesară pentru a obține rezultate bune pe termen lung.

Cei care practică sportul de performanță au o structură de caracter aparte            MARIUS CRăCIUn
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