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A r i nemaipomenit să ştim de ce 
este subinanţat sportul clujean 
şi care sunt cauzele care au dus 
ca, an de an, alocările de sume 
către sport să scadă. Dacă anul 

2008 este luat ca etalon, atunci 2011 reprezintă 
54% din sumele alocate sportului în 2008. 
Nimeni nu cunoaşte cu exactitate motivele 
subinanţării sportului la noi. Însă câteva dintre 
explicaţiile pe care le auzim zilnic nu stau în 
picioare la o analiză atentă, şi anume:

  pentru că este criză economică şi nu sunt 
bani. Nu sunt de acord. Bani sunt suicienţi 
iar sportul nu consumă mult. Ce ar i să creşti 
de la 0,22% la 0,4% suma alocată pentru 
sport? Mai nimic. Economiile se fac la sumele 
mari nu la fracţiuni. Dar ce efect catalizator 
s-ar obţine.   

  pentru că nu există rezultate. Greşit. Re-
zultatele sunt foarte bune şi, lucrul cel mai 
important, există permanent dorinţa de 
autodepăşire.   

  pentru că este insuicientă expunere. Încă o 
dată fals. Nimic nu aduce mai multă expu-
nere şi audienţă decât competiţia sportivă. 
Poate doar dezastrele naturale...   
  pentru că nu are nici o importanţă să faci 
sport. Sper să nu gândească nimeni aşa. Iar 
dacă cineva gândeşte în felul acesta, acela 
să ie un necunoscut.   

  pentru că nu doresc autorităţile? Răspunsul 
din partea autorităţilor este ie că sportul 
este bine susţinut, ie că nu există suiciente 
resurse la bugetul local sau că priorităţile 
sunt altele.   

  pentru că mediul economic nu se implică? 
Asta este foarte adevărat. Societăţile se 
implică mult prea puţin faţă de potenţialul pe 
care îl au. Subliniez: implicare nu înseamnă 
neapărat sponsorizare.   

continuare in pagina 7

„U“n punct 
de vedere

De ce este subfinanţat 
sportul clujean?

Ovidiu Vasu

director executiv 

CS Universitatea Cluj

Start în forţă 
pentru rugbişti
„U“ Cluj speră la un început cu dreptul în Superliga  
de rugby, chiar dacă întâlneşte, în prima etapă, tocmai 
campioana ultimelor două sezoane, Ştiinţa Baia-Mare. 

PAG. 04-05



02 H A N D B A L   H A N D B A L   H A N D B A L   H A N D B A L   H A N D B A L   H A N D B A L   H A N D B A L   H A N D B A L   H A N D B A L   H A N D B A L

editori 
coordoNatori 
Adrian Rus,  
Claudiu Pădurean

redactor coordoNator 
Ramona Culciar

redactori 
Ovidiu Tebu, Vasile Ielciu, Cristina Botîrcă,  
Larisa Balog, Florin Mihalte, Anca Ologu, 
Laurenţiu Boariu, Septimiu Crivei,  
Amalia Costin

GRAFICĂ 
Cătălin Bratu

adresa redacţiei: 
Str. Eroilor, nr. 10, etaj I, Cluj-Napoca, tele-
fon: 0264.406.382, Fax: 0264.206.385, 
persoană contact: Ioan Șerban (tel: 
0723.677.353)

„Numai u„ este rezultatul uNui  
parteNeriat ÎNtre medieN HoldiNg  
Și Clubul sportiv uNiversitatea Cluj

ADRESA
Nerva Traian nr.3, Bl. M101, et.8, 
sector 3, București CP 031041;
Telefon: 021.2028290; Fax: 021.2028143

TIPAR
United Print 

Echipa de handbal masculin a Universităţii Cluj a pierdut partida disputată, 
pe teren propriu, în compania echipei HCM Constanţa, scor 21-26 (8-12), dar 
speră în realizarea obiectivului.

Echipa clujeană de handbal feminin a încurcat liderul Oltchim Râmnicu Vâlcea, 31-31, după 
care a câștigat, în deplasare, cu Cetate Deva, 27-26 și rămâne pe locul doi în clasament.

Constantin Ștefan: „U se bate 
pentru un loc european“

„U“ Jolidon, în formă maximă

Handbaliștii clujeni nu s-au intimidat în urma eșecului cu HCM Constanţa  VASILE IELCIU

Clasament

L ECHIPA  M V E I PCT.

  1   HC ODORHEi   15   13   0   2   26
2  HCM COnStanta 15 12 1 2  25
3  UCM CaRaS-SEVERin 15 12 1 2  25
4  CSU SUCEaVa  15  10  0  5  20
5  EnER. PanDURii tg.JiU  15  10  0  5 20
6  Stiinta MD BaCaU  15  10  0  5  18
7  CSM SatU MaRE  15  8 1  6  17
8  U tRanSilVania ClUJ  15  8  0  5  16
9  DinaMO MUn. BRaSOV  15  5  1  9  11
10  HC MinaUR Baia MaRE  15  4  1  10  9
11  CSa StEaUa BUC.  15  3  2  10  8
12  CSM BUCURESti  15  4  0  11  8
13  HCM POli tiMiSOaRa  15  3  0  12  6
14  CSM ORaDEa  15  0  1  14  1

Clasament

L ECHIPA  M V E I PCT.

  1   OltCHiM RM. ValCEa   19   18   1   0   37
2  U JOliDOn ClUJ  20  15  2  3  32
3  CSM BUCURESti  20 14  2  4  30
4  HC ZalaU   20  13 0  7  26
5  HC DUnaREa BRaila  20  10  3  7  23
6  HCM ROMan  20  11  0  9  22
7  HC OtElUl galati 20  8  5  7  21
8  HCM Baia MaRE  20 10  1  9  21
9  RUlMEntUl BRaSOV  20  8  2  10  18
10  tOMiS COnStanta  20  7  2  11  16
11  SCM CRaiOVa  20  5  2  13  12
12  CSM CEtatE DEVa  20  4 0  16  8
13  HCM BUZaU  19  2  2  15  6
14  UniVERSitatEa RESita  20  3  0  17  6

E
chipa „U„ Transilvania 
Cluj a primit vizita celor 
de la HCM Constanţa, 
într-un meci care a contat 

pentru etapa cu numărul XV din 
cadrul Ligii Naţionale de handbal 
masculin. Constănţenii au pus 
stăpânire pe joc încă din debutul 
partidei, însă elevii lui Ștefan 
Constantin au avut momente bune 
în joc, când ar fi putut să egaleze 
sau chiar să treacă în avantaj. În 
primul sfert de oră, HCM Constanţa 
a reușit să se desprindă la patru 
goluri diferenţă, 7-3, asta dupa ce 
„studenţii“ au dat două bare și au 
ratat două lovituri de la 7 metri. Cu 
portarul Mihai Popescu în mare 
formă, care a apărat cateva aruncări 
bune ale clujenilor, constănţenii au 
reușit să se desprindă și la șase 
goluri, în minutul 20, 10-4. Totuși, 
nici elevii lui Constantin Ștefan nu 
s-au lăsat intimidaţi și au reușit să 
recupereze, iar la pauză scorul era 
de 12-8 pentru HCM Constanţa. 
„Am avut momente bune de joc, din 
păcate n-am știut să le gestionăm. 
Am aruncat cu mingea de multe ori 

Î
n fața unei săli pline, „U“ Jolidon 
a reușit o partidă e gală cu liderul 
clasamentului Ligii Naționale de 

Handbal feminin, Oltchim Râmnicu-
Vâlcea, scor final 31-31. „Studentele“ 
lui Gheorghe Co vaciu au făcut cel mai 
bun meci al sezonului și au devenit 
pri ma echi pă care a încurcat-o pe 
Oltchim în ulti mul sezon și jumătate. 
Cu un joc exact atât în apărare cât și 
în atac, dar, mai ales, într-o atmosferă 
care l-a încântat și pe președintele 
fe de raţiei, Cristian Gaţu, Senocico și 
compania au izbutit să scoată un 
punct care se poate considera de ci-
siv în economia locului secund. „Cine 
n-ar fi mulțumit la scorul ăsta, eu zic 
că da, sunt mulțumit. Vreau să felicit 
echipa și mulțumesc din tot sufletul 
spectatorilor prezenți în număr mare.“  

Victorie la Deva

„Eu zic că este un egal meritat. Le 
felicit pentru modul de abordare a 
jocului, dacă ar juca așa am fi și noi 

în bară, am avut două ratări de la 7 metri, iar aceste 
ratări în situaţii clare contează într-un meci cu HCM 
Constanţa“, a declarat antrenorul clujean, Constantin 
Ștefan.

La un pas de egalare

Repriza secundă a început tot prin dominaţia celor din 
Constanţa, care au reușit să se menţină în avantaj, 

Clujenii 

vor să joace în cupele europene  

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

Simona Vintilă 

s-a luptat din greu cu handbalistele de la Oltchim  

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

însă, la jumătatea celei de-a doua 
părţi a jocului, „U„ Transilvania Cluj 
a reușit, printr-un joc bun, să se 
apropie la un singur gol. 
Astfel, în minutul 45, scorul era de 
16-17 în favoarea constănţenilor, iar 
clujenii au ratat numeroase ocazii 
de a înscrie golul egalizator, ba 

chiar să și treacă în avantaj. Finalul partidei i-a prins 
din nou pe cei de la HCM Constanţa cu un avantaj 
liniștitor pe tabela de marcaj, după ce „studenţii„ 
au ratat ocazii bune de a marca. Scor final 21-26, la 
capătul unui joc în care experienţa oaspeţilor și-a spus 
cuvântul. „Eu cred că scorul de pe tabelă este puţin 
prea mare pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi pe teren. 
Vreau să-mi felicit jucătorii pentru modul în care s-au 
luptat, dar e greu să joci cu HCM Constanţa, echipă 
unde se întâlnesc toţi jucătorii de la echipa naţioală“, a 
declarat Constantin Ștefan la finalul partidei. 
În următoartea etapă, „U„ Transilvania va juca, în 
deplasare, cu formaţia Steaua București, într-o partidă 
care va conta pentru etapa cu numărul XVI. 

în Liga Campionilor“ a declarat Gheorghe Covaciu, la 
finalul partidei. La o săptă mână distanţă, etapa a XX-a 
a însemnat o nouă victorie pentru „U“ Jolidon și a adus 
încă două puncte în palmares. Clujencele au învins, în 
deplasare, formația CSM Cetate Deva cu scorul de 27-26 
(17-13). „Nu am reușit să repetăm figura frumoasă din 
partida cu Oltchimul. Meciurile cu Deva sunt întotdeauna 
grele pentru noi, indiferent de situația în care se află 
echipa. Am greșit mult, însă ce e important e că am 
câștigat și am obținut două puncte foarte importante în 
economia campionatului“, a declarat directorul sportiv al 
echipei clujene, Cosmin Sălăjan.  CRISTInA BoTîRCĂ



Clasament

L ECHIPA  MJ MC MP F PCT.

1   CSU PlOiEști    27    23    4    0   50 
2  U MOBitElCO Bt ClUJ 27    21    6    0 48
3  gaZ MEtan MEDiaș 27    21    6    0  48 
4  BC MUREș MUREș  27    20    7    0  47 
5  StEaUa tURaBO BUC.  26    19    7    0   45
6  CS OtOPEni  27  15   12   0  42 
7  CSM ORaDEa  27  15    12   0  42 
8  BCM U PitEști  26  15   11   0  41  
9  CSU atlaSSiB SiBiU  27   14   13   0   41 
10  BaSCHEt ClUB tiMiș.  27  12  15    0  39 
11  ROVinaRi tâRgU-JiU  27 12 15  0  39 
12  CS MUn. BUCUREști  26 11 15 0  37 
13  SCM UniV. CRaiOVa  27 6 21 0   33 
14  POlitEHniCa iași  26   5 21 0   31 
15  BC PERla HaRgHitEi  27 4 23  0   31 
16  CUaDRiPOl BRașOV  27 4 23 0   28
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Cu trei etape înainte de inalul sezonului regulat, „U“ Mobitelco Bt rămâne pe locul al doilea în clasament,  
după succesele obţinute în faţa echipelor BC timişoara şi CS Otopeni, 97-52, respectiv 83-74.

Curg victoriile pentru „U“ Mobitelco
CS Otopeni – „U“ Mobitelco BT  74 – 83  OVIDIU TEBU

„U„ Mobitelco 
BT Cluj a 
câştigat un 
meci extrem 

de important pe terenul unei echipe 
incomode din Divizia A, CS Otopeni, 
locul şase în clasament. Ardelenii 
au început motivaţi partida din sala 
ilfoveană, iar după prima parte 
a meciului au intrat la vestiare în 
avantaj, scor 42-35. În cele 20 de 
minute de joc, cei mai buni jucători 
de pe teren au fost Slobodan Popo-
vic, de la gazde, autor a 18 puncte 
şi 6 recuperări, respectiv Zoran 
Krstanovic, de la clujeni, cu 16 

punc te şi 9 recuperări. În partea a doua a meciului, cele 
două echipe au câştigat fiecare câte un sfert. Clujenii 
s-au impus în sfertul al treilea cu scorul de 23-18, în 
timp ce gazdele au câştigat ultimul sfert cu scorul de 
21-18, insuficient pentru a-i opri pe alb-negrii din cursa 
pentru cele două puncte. Cei mai buni marcatori de la 
„U” au fost Zoran Krstanovic autor a 29 de puncte şi 
13 recuperări, urmat de Kyndall Dykes cu 23 de puncte 
şi Mihai Silvăşan cu 12 puncte, în timp ce de la gazde, 
Slobodan Popovic a încheiat partida cu 27 de puncte şi 
9 recuperări. „La Otopeni a fost un meci tensionat, mai 
ales prin prisma faptului că nu ne permitem nici un pas 
greşit. A fost un meci în care ambele echipe au avut mare 
nevoie de victorie, dar echipa noastră a dat dovadă de 
maturitate şi astfel am reuşit să deţinem controlul asupra 
acestui meci”, a declarat antrenorul echipei clujene, 

Cuic şi Lawrence 

au contribuit la ultima victorie a clujenilor 

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

Marcel Ţenter. Sfertul al doilea a 
început cu un „3-point-play“ reușit 
de Kyndall Dykes, iar gazdele au 
răspuns prin două puncte reușite 
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. 

Test cu CSM Bucureşti

Clujenii au abordat cu un moral 
ridicat partida de la Otopeni datorită 
victoriei categorice asupra celor de 
la BC Timişoara, cu doar trei zile 
înainte. În faţa a aproximativ 2000 
de spectatori prezenţi, miercuri, 

16 martie, în Sala Sporturilor „Horia Demian”, clujenii 
au dominat întreaga partidă disputata împotriva 
timişorenilor. Diferenţa cea mai mare s-a făcut în sfertul 
al doilea, când elevii antrenaţi de Marcel Ţenter au 
înscris 27 de puncte faţă de doar cele şase reuşite de 
timişoreni. În celelalte trei sferturi scorul a fost 20-14, 
26-16 şi 24-16, iar la final „studenţii” s-au impus cu 
97-52. În etapa următoare, a 28-a, „U” Mobitelco BT va 
primi vizita echipei CSM Bucureşti. Bucureştenii vin după 
o înfrângere suferită acasă, în faţa echipei CSU Sibiu, 
59-70, în urma căreia au pierdut orice şansă de a accede 
în play-off. „Meciul cu CSM Bucureşti va fi o confruntare a 
orgoliilor şi chiar dacă ei au pierdut orice şansă de a juca 
în play-off, cred că vor veni la Cluj pentru a demonstra 
că sunt o echipă valoroasă şi care va lupta”, a mai spus 
Marcel Ţenter. În tur, clujenii s-au impus cu 85-77. 

Echipa de baschet feminin a Universităţii Cluj 
a pierdut, până la urmă, duelul cu CSU lPS 
alba iulia pentru primul loc în Divizia a2 a 
Campionatului naţional.

Eșecuri cu Alba, victorie cu Sportul Clasament

L ECHIPA         MJ  PCT.

1.  CSU lPS alBa iUlia       10/0  20 P
2.  UniVERSitatEa ClUJ         8/2   18 P
3.  CSM U ORaDEa         4/6   14 P
4.  BC galaCtiCa OliMPia        3/6   12 P
5.  POlitEHniCa natiOnal        3/6   12 P
6.  SP. StUD. OMnilOgiC         1/9   11 PF

etele pregătite de Florin 
Co vaciu vor încheia cam-
pionatul cel mai probabil pe 

locul 10 la general şi pe locul secund 
în Divizia A 2, în urma re zul tatelor 
înregistrate în ultimele meciuri. Bas-
chetbalistele „alb-negre“ au cedat 
cele două întâlniri decisive pentru 
şefia seriei, în care au dat piept cu 
CSU LPS Alba Iulia. Clujencele au 
pierdut dramatic primul duel, la Cluj, 

la un singur punct diferenţă, după 
prelungiri cu 77-78. Peste câteva 
zile, de această dată în deplasare, 
jucătoarele Universităţii au avut 
ocazia să îşi ia revanşa în faţa echipei 
din oraşul Unirii, dar au fost din nou 
învinse, de această dată cu 70-60. 

Succes cu Sportul

Jucătoarele Universităţii nu au fost 
foarte afectate de aceste înfrângeri şi 

au dat dovadă de caracter, astfel că au reuşit să câştige 
partide următoare, din deplasare cu Sportul Studenţesc 
Omnilogic Bucureşti, ultima din sezonul 2010-2011, cu 
scorul de 71-65. Cele mai bune marcatoare din lotul 
clujencelor au fost Andreea Pop şi Raluca Pătruţ, cele 
mai bune recuperatoare au fost aceleaşi Andreea Pop şi 
Adriana Pricop, iar cea mai bună pasatoare a fost Tunde 
Killin.  lAuREnțIu BoARIu
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Cu un buget mult mai stabil faţă de anii trecuţi, rugbiştii de la Universitatea Cluj vor să facă o igură frumoasă 
în primul sezon al Superligii.

Un nou capitol  
pentru rugby-ul clujean

Start în campionatul de rugby  RAMONA CULCIAR

S
ecţia de rugby a 
Universităţii Cluj s-a 
înfiinţat în anul 1949. 
Între anii 1959-1965, 

echipa „Ştiinţa” Cluj cunoaşte 
perioada ei de glorie în cadrul 
Diviziei Naţionale A. Între  
1960-1962, echipa s-a clasat pe 
locul patru şi era recunoscută 
ca cea mai bună echipă din 
provincie. În sezonul 2000-2001 
a obţinut medalia de argint, 
iar în anii 1995, 1996, 1998 şi 
2004 echipa a obţinut medaliile 
de bronz. De asemenea, în 
sezoanele 2001-2002 şi  2002-
2003, „studenţii” şi-au trecut 
în palmares şi două Cupe ale 
României. În ultimii ani, 
însă, secţia de rugby a 
Universităţii Cluj a suferit din 
cauza problemelor financiare, iar 
din lipsa banilor mulţi rugbyşti 
de valoare au părăsit clubul şi 
au ales să joace la echipe din 
străinătate sau la echipe cu o 
situaţie financiară mai bună. 
Din acest sezon competiţional, 
rugbyştii nu vor mai avea 
probleme cu banii, întrucât o 
societate importantă a devenit 
sponsorul oficial al echipei.  

Un singur plecat

În sezonul trecut, Universitatea a terminat pe locul doi 
în play-out şi a reuşit, astfel, calificarea în Superligă. 
Obiectivul echipei universitare pentru acest sezon 
competiţional este menţinerea în Campionatul 
Naţional Superliga CEC. Pentru atingerea acestui 
scop, alb-negrii vor avea ca principali adversari 

formaţiile RCJ Farul Constanţa, 
CS Dinamo Bucureşti, CSU Aurel 
Vlaicu Arad şi CSM Bucureşti. Spre 
deosebire de anii trecuţi, în pauza 
competiţională a părăsit echipa 
doar un singur jucător. Este vorba 
de Romulus Boar, care a plecat la 

 Universitatea Cluj va participa în  Campionatul 
Naţional Superliga CEC cu următorul lot de 
jucători: Segiu Buzea (pilier), Vasile Dorotei 
(trăgător), Silviu Vasiliu (pilier), Marcel  Borobei 
(pilier), Iustin Ciaparii (trăgător), Ioan Boca 
(pilier), Rareş Moldovan (pilier), Remus Cîtea 
(trăgător), Alexandru Otavă (linia a II-a),  Bogdan 
Ionescu (pilier), Vasile Sălăgean (trăgător), 
Simion Merdan (linia a II-a), Radu Gavril (linia 
a II-a), Paul Ailenei (linia a II-a), Ionuţ Bogdan 
(linia a II-a), Andrei Costan (lanker), Răzvan 
Ailenei (lanker), Marius Martac (lanker), Claudiu 
Curcă (lanker), Niculae Barbu (închidere), Mihai 
Gorcioaia (închidere), Alin Miclăuş (lanker), Liviu 
Costan (lanker), Radu Pralea (demi de mele), 
Cristian Marinca (demi de mele), Paul Vescan 
(uvertură), Dan Vagner (centru), Segiu Spătaru 
(centru),  Cristian Săuan (fundaş), Bogdan Voicu 
(centru), Mihai Cozma (aripă 3/4), Mirel Pălii 
(aripă 3/4), Sergiu Pop (aripă 3/4), Dragoş Iuraş 
(aripă 3/4), Ovidiu Brădăţan (uvertură), Paul 
Petucher (stâlp), Sergiu Handru (aripă) şi Nicolae 
Rus (linia a II-a).

LOT  
40 penTru SuperLigă

Farul Constanţa. În schimb, echipa universitară a adus 
doi juniori de la Baia Mare, Paul Petucher şi Sergiu 
Handru. ”Sper să reuşim să-i integrăm pe cei tineri şi 
să formăm o echipă competitivă în jurul sportivilor cu 
experienţă, precum Săuan, Ionescu, Voicu sau Barbu, 
pentru a putea face faţă în Superligă”, a declarat 
antrenorul “U” Cluj, Octavian Chihaia.  

fotografii: Radu Oltean
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U
niversitatea Cluj are 
parte de un debut 
nu tocmai uşor. „Alb-
negrii” vor înfrunta 

campioana ultimelor două sezoane, 
CSM Ştiinţa Baia-Mare şi, chiar 
dacă şansele la victorie nu sunt 
prea mari, clujenii au promis că 
vor da totul pe teren pentru un 
început reuşit de sezon. În pauza 
competiţională, “U” Cluj s-a 
pregătit pentru acest duel prin 
patru meciuri amicale. În primul 
joc de pregătire cu divizionara A, 
CSM Sibiu, rugbyştii au câştigat la 
scor, 61-5. În data de 26 februarie, 
Universitatea Cluj a disputat cel 
de-al doilea amical în compania 
primei divizionare CSUAMVT Arad. 
Elevii antrenaţi de Octavian Chihaia 
şi Cristian Săuan au câştigat cu 
scorul de 15-5 (10-0) la capătul 
unui joc în care s-au marcat doar 
eseuri.  

Un eşec şi o victorie

„A fost un meci util de pregătire, 
echipa din Arad întărindu-se cu 
jucători tineri, de perspectivă, care 
au evoluat cu o ambiţie deosebită“, 
a declarat Octavian Chihaia. Cel 
de-al treilea joc de pregătire a 
fost cu RCM U de Vest Timişoara. 
S-au jucat trei reprize a câte 30 de 
minute fiecare. Deşi elevii antrenaţi 
de Octavian Chihaia au pierdut 

cu scorul de 19-0, tehnicianul s-a arătat mulţumit de 
prestaţia elevilor săi, mai ales pe apărare. Şi ultimul 
amical a fost tot în compania divizionarei A, CSM Sibiu, 
câştigat de alb-negri cu scorul de 76-5. „Am început cu 
echipa standard după care am rulat tot lotul deoarece 
scopul a fost să punem la punct ultimele sincronizări 

tactice, pe atac mai ales şi să ne 
formăm o imagine asupra primilor 
25 de jucători în vederea meciului 
din Superligă cu Baia Mare“, a 
declarat tehnicianul rugbystilor. 
Prima etapă din Campionatul 

Naţional Superliga CEC este 
programată sâmbătă, 26 martie 
cu începere de la ora 11:00, când 
rugbyştii Universităţii Cluj vor primi 
vizita campionilor de la CSM Stiinţa 
Baia Mare. 

Rugbyştii clujeni s-au pregătit în această iarnă pentru a scoate un rezultat bun contra celor de la CSM Ştiinţa 
Baia-Mare, în prima etapă a sezonului.

Debut împotriva campioanei
„u“ Cluj vrea să se menţină în Superligă  RAMONA CULCIAR

Clujenii  

vor să răpună  

campioana   

(foto: Radu Oltean,  

www.clujtoday.ro)

Compania clujeană a devenit sponsorul uneia dintre echipele care au adus clujenilor multe prilejuri de mândrie

Prodvinalco susține rugby-ul clujean

L
a început de 2011, două 
dintre brandurile de tradiție 
ale Clujului și-au unit forțele 

pentru a susține performanța 
sportivilor clujeni.
Universitatea Cluj, unul din cele 
mai importante cluburi sportive din 
România și Prodvinalco, unul din 
principalii producători de băuturi 
alcoolice din țară, au încheiat 
un parteneriat care are ca scop 
revitalizarea secției de rugby a CS 
“U”, în condițiile în care această 
echipă are o tradiție de aur.

Poveste interbelică

Cu o poveste începută în 1932, 
Prodvinalco este și în prezent unul 
din principalii producători români. 
Practic, compania clujeană a fost 
creată în aceeași epocă istorică 
cu Universitatea Cluj, ”Succesul 

tradiționale ale Clujului. Și pentru 
că, timp de 79 de ani, am fost 
alături de comunitatea locală și 
ne-am mândrit întotdeauna cu 
apartenența noastră, am decis să 
venim mai aproape alături de “U”, 

nostru este rezultatul unei viziuni clare, a valorilor 
rigu ros menținute în companie și nu în ultimul rând, 
al oamenilor ce fac parte din echipa Prodvinalco. 
Prodvinalco este alături de Dumitru Fărcaș și Dorel 
Vișan, unii din cei mai importanți artiști clujeni, 
pentru a promova și a duce mai departe valorile 

un simbol al Clujului”, spun reprezentanții companiei. 
Astfel, compania se implică și în domeniul cultural-
artistic. 

Noi produse

”În ultimii ani, pe lângă produsele cele mai apreciate 
de către clujeni, cum ar fi R26, V33, Iancu, Bitter 
Senator, Doi Cai Frumoși sau Monopol, am lansat 
noi produse, prin care încercăm să recunoaștem și 
să promovăm valoarea și importanța Clujului. Astfel, 
cognacul Napoca și gama de lichioruri Clujul Dulce 
au devenit unele din cele mai elegante produse 
Prodvinalco. Succesul nostru se bazează pe un sistem 
performant de mana ge ment, pe relația de încredere și 
sprijin reciproc, cons trui tă cu partenerii noștri, precum 
și pe calitatea produselor ce formează portofoliul 
companiei”, mai spun reprezentanții noului sponsor.
Prodvinalco beneficiază de o rețea națională de 
distribuție formată din peste 80 de parteneri.  

prodvinalco este unul dintre brandurile de 

tradiție ale Clujului



06 O M N I S P O R T   O M N I S P O R T   O M N I S P O R T   O M N I S P O R T   O M N I S P O R T   O M N I S P O R T   O M N I S P O R T   O M N I S P O R T

E
chipa de volei feminin  
a Universităţii Cluj 
a disputat în acest 
sfârşit de săptămâna 

pe teren propriu primele 
două meciuri din play out, în 
compania voleibalistelor de la 
CSM Sibiu. Voleibalistele au 
învins în ambele meciuri cu 3-0 
(25:18;26:24;25:14), respectiv 
3-1 (25:23;25:16;16:25;25:15). 
”Studentele” sunt cu un pas 
mai aproape de salvarea de 
la retrogradare. Ele trebuie să 
mai câştige un singur meci în 
deplasarea de la Sibiu sau pe 
teren propriu din 27 martie.

Meciul speranței

„Am câştigat ambele meciuri 
disputate cu Sibiul. Fetele au găsit 
forţa necesară să se concentreze 
şi să învingă. Au fost două meciuri 
grele, primul l-am câştigat cu 3-0, 
iar al doilea cu 3-1. Am pierdut 
setul destul de uşor, însă am 
revenit. Fetele au jucat mai bine, 
cred că au fost speriate de chestia 
asta cu play-out-ul, dar acum au 

început să se înţeleagă între ele. 
Sperăm să câştigăm un meci 
la Sibiu ca să nu mai avem nici 
un stres“, a declarat antrenorul 

„Studentele“ sunt cu un pas mai aproape de salvarea de la retrogradare.

Două meciuri, două victorii
Voleibalistele au învins CSM Sibiu în primele două partide FLORIN MIHALTE

Î n 3 martie a avut loc, la Băile Felix, Cam-
pionatul Naţional de Cros S,T, J1 şi J2. La 
competiţie au participat 241 de atleţi, 106 

la feminin şi 135 la masculin, din 50 cluburi din 
ţară. C. S. Universitatea Cluj a fost reprezentat de 
Mihaela Botezan – Prunduş, care a obţinut locul V la 
8.000 m - senioare şi de Răzvan Pop la tineret, care 
a terminat  tot pe locul 5 la 8.000 de metri. (R.C)

T rei sportivi ai secţiei de scrabble a CS 
Universitatea au participat, între 11-13 mar-
tie, la German Open la scrabble în limba 

engleză, turneu cotat ABSP (Association of British 
Scrabble Players). La competiţia care s-a desfăşurat 
la Mannheim au fost prezenţi 30 de jucători din 9 
ţări, împărţiţi în două categorii, A şi B, în funcţie de 
rating. După cele 22 de runde ale turneului, sportivii 
clujeni au ocupat două locuri pe podium, prin Mihai 
Pantiş, care a ocupat locul 3 în clasamentul general, 
categoriile A şi B, şi Ovidiu Tămaş, care s-a clasat pe 
locul 2 la categoria B. (S.C.)

Î n perioada 12-13 martie a avut loc, la Iaşi, 
Campionatul Naţional de tineret Under 23 la 
judo. U CSM Cluj a fost reprezentat de 10 judo-

cakane, care au obţinut două medalii de aur, una de 
argint şi cinci de bronz. La categoria 48 kg, Kovacs 
Diana a obţinut locul 1, iar Pop Alexandra, locul 3. 
La categoria 52 kg Matei Cristina şi Ioancă Roxana 
au obţinut  ambele medalia de bronz. La categoria 
57 kg, Ohâi Loredana a terminat pe prima treaptă 
a podiumului. La categoria 63 kg, Mara Angela a 
luat locul 2, iar Lazăr Ana Maria locul 3. La catego-
ria 70 kg, Salanţă Andreea a terminat pe locul 3, 
iar la  categoria de 78 kg, Rusu Monica şi Badache 
Andreea au obţinut locul 5. (R.C.)

Mihaela  Botezan, la  doar   
5 metri  de  medalie

Rezultate  excelente  la   
German  Open  la  scrabble

Opt  medalii  la  judo  U23

sport mix

Voleibalistele clujence s-au comportat 

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

Universităţii Cluj, Vladimir Stănescu. Echipa de volei 
feminin a Universităţii Cluj porneşte cu prima şansă 
în scăparea de la retrogradare, mergând la Sibiu 
cu speranţe mari şi gândul la victorie. ”Studentele” 
vor disputa în deplasare următoarele două partide 
pe terenul voleibalistelor de la CSM Sibiu în data de 
23.03.2011, respectiv 24.05.2011. 

Voleibaliştii au făcut două meciuri bune la Constanţa, dar nu au reușit  
să se impună decisiv.

Voleibaliștii s-au comporat onorabil la Constanţa

E
chipa de volei masculin a 
Universităţii Cluj a pierdut 
primele două partide care 

au contat pentru faza I a   
play-off-ului campionatului Diviziei 
A1 în faţa primei clasate, Tomis 
Constanţa. Am bele partide au 
avut loc pe tere nul constănţenilor. 
Prima partidă dis pu tată sâmbăta, 
19 martie a fost câş tigată de 
constănţeni cu scorul de: 3-0, 
pe seturi: 27-25, 25-16, 25-23. 
Clujenii au făcut un meci bun şi 
au dat emoţii echipei constănţene 
în primul şi în ultimul set pierdute 
la limită de “alb-negrii”. În partida 
a doua disputată duminică, 20 
martie, elevii lui Bogdan Tănase 
şi-au păstrat jocul bun şi au 
câştigat un set pe terenul primei 
clasate, partidă terminată cu 
scorul de 3-1 în favoarea gazdelor. 
Rezultatele pe seturi au fost: 
25-18, 21-25, 25-23, 25-22, după 
un meci echilibrat care a durat 
aproape o oră şi cincizeci de 
minute. Faza I a Diviziei A1 este 
câştigată la general de Tomis 
Constanţa cu scorul de 2-0, iar 

“U” Cluj urmează să joace în 
turneele 5-8.

„Sunt foarte mulţumit  

şi mândru de băieţi“

„A fost un joc teoretic fără nici o 
miză pentru noi, dar sunt foarte 
mulţumit şi mândru de băieţi, au 
arătat un caracter extraordinar 

având în ve de re că am jucat cu o echipă de pe primul 
loc cu mulţi jucători străini. Acum urmează să vedem 
locurile 5-8, eu zic că, dacă jucăm cum am jucat la 
Constanţa, putem sări pe locul 5. Nu îmi place să 
comentez decizile arbitrilor, dar cartonaşele galbene 
date fraţilor Ghimeş mi se par prea uşor date în 
momente în care echipa se afla în avantaj pe tabelă”, 
a declarat antrenorul echi pei Bogdan Tănase. Elevii 
lui Tănase o vor întâlni în de plasare în cadrul Fazei II a 
Diviziei A1 masculin pe învingătoarea dintre Unirea De 
j şi Explorări Baia Mare. Primul meci a fost câştigat de 
dejeni cu scorul de 3 la 2.  lARISA BAloG

Clujenii au arătat o creștere de formă 

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

Clujenii au pierdut primele două partide în fața unei echipe de forță
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Succesele  Corinei 
Căprioru și ale 
celorlalți sportivi 
continuă o tradiție 
bogată.

Clujul, capitala 
judo-ului românesc

Orașul-comoară este locul în care judoka transformă sudoarea în aur         AMALIA COSTIN

M
Mulți văd judo drept 
un sport foarte dur. 
Însă, nu este deloc 
așa. Principiile pe 

care se bazează sunt cele ale 
supleții în locul forței brute și sunt 
eliminate loviturile. În judo se 
folosesc proiectări, secerări, fixări 
la sol, strangulări și luxări (dar 
sunt excluse luxările periculoase).
Pe măsură ce judo-ul a fost 
popularizat în Europa, și-a pierdut 
treptat caracterul și proprietățile 
de artă marțială și a devenit sport.

Apariția în România

Judo-ul a fost introdus în România 
prin 1928, de profesorul japonez 
Heishichi Ishiguro, unul dintre 
numeroşii instructori formaţi 
de Jigoro Kano. Timp de un an, 
Ishiguro a predat judo-ul la ONEF 
(Oficiul Naţional de Educaţie 
Fizică) din Bucureşti. Apoi, cursul 
a fost continuat în cadrul ANEF. 
În perioada 1929-1933, profesor 
pentru educaţie fizică la catedra 
de sport era căpitanul Emilian 
Teacă. De numele acestui căpitan 
se leagă, de fapt, începuturile judo-
ului din ţara noastră.

Apariția la Cluj

Acest sport, ramură a artelor 
marțiale, a început în Cluj, între 
anii 1964-1966. În 1968, au fost 
înregistrate primele participări 
clujene la concursuri și competiții. 
Inițial secția de judo activa pe 
lângă Centrul Universitar Cluj 
(președinte  dr. Ioan Blăjan). 
Rezultatele au început să apară 
în campionatele pe echipe, 
campionatele individuale de 
seniori sau tineret, campionatele 
universitare, dar și prin prezența 
și rezultatele sportivilor clujeni 
selecționați în loturile naționale.

Corina Căprioriu- sinonimul 

cuvântului performanță

Corina Căprioriu este cea mai 
bună reprezentare din ultimul 
timp, atât a clubului Universitatea, 
cât și a judoului românesc. Cu un 
palmares destul de impresionant, 
campioană europeană la Viena 
și declarată cea mai bună 

sportivă a anului 2010, ea a fost 
numită de președintele federației 
internaționale de judo, Mircea 
Vizer,  “următoarea vedetă a 
României”. 

Florin Bercean- antrenorul 

performanțelor

Un U-ist convins, Florin Bercean a 
fost numit cel mai bun antrenor de 
judo la feminin din Europa. După 
ce a obținut prima performanță în 
2000, medalia de bronz olimpică 
cu Simona Richter, în 2008 cu 
Alina Dumitru, a reușit să aducă 
acasă de la Beijing medalia de 
aur. În afara titlurilor din plan 
sportiv, Bercean a mai fost numit 
cetăţean de onoare al municipiului 
Cluj-Napoca.Pe lista numelor 
importante ale judoului clujean 
se află: Ștefan Vodă 1970, Dezso 
Udvari Dezso 1976, 1978, 1979, 

… Dacă evaluăm 
activitatea din 
anul competiţi-
onal precedent, 
nu se poate 

să nu constatăm că rezulta-
tele au fost peste aşteptări 
de bune. Cu toate acestea, 
în ciuda rezultatelor foarte 
bune, bugetul alocat sportu-
lui pe anul acesta este peste 
aşteptări de slab. Finanţarea 
este foarte mică în compara-
ţie cu rezultatele, dar şi cu 
necesităţile din acest an. De 
unde aveam echipe foarte 
bune la toate jocurile, vom 
ajunge, curând, în Cluj-Na-
poca, oraş mare cu tradiţie 
sportivă şi mai mare, să 
rămânem fără sport. La fel ca 
şi  Braşovul, Iaşiul sau Timi-
şoara. Şi, totusi, de ce este 
subinanţat sportul clujean?

De ce este 
subfinanţat 
sportul 
 clujean?

COnTinuare din pagina 1

Lazăr Loghin 1981, 1982, 1983, 
Bela Udvari 1981, Dănușț Pop 1991, 
1993. Un total deci de 10 medalii 
de aur la naţionale-individual. 
Medalii de argint: Ștefan Vodă 
1969, Dezso Csep 1971, Dorel Viţan 
1972, Mihai Balogh 1987, Dănuț 
Pop 1990. Medalii de bronz: Ștefan 
Vodă 1972, 1973, 1974, Dezso 
Csep 1972, 1973, Eugen Naghi 
1973, Laszlo Torok 1973, Remus 
Olteanu 1973, Dezso Udvari 1976, 
1977, Ladislau Pall 1977, Ioan Anca 
1977, Radu Sărac 1978, Ștefan 
Toth 1979, Sabin Bastucescu 1980, 
Albert Daniel 1981, 1982, Bela 
Udvari 1982, Florin Berceanu 1982, 
Ferdinand Cozma 1989, 1990, 
Claudiu Moldovan, 1990,  
Octavian Mărginean 1992, Dănuț 
Pop 1992. 

Tradiția judo-ului este bogată la Cluj

Corina Căprioru este „următoarea vedetă 

a României“
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E
chipa de fotbal Steaua 
Bucureşti ne oferă tot 
mai multe exemple 
care ilustrează criza 

pro fundă în care se află de mai 
mult timp! Ultimul exemplu este 
mult mediatizatul incident în care 
după un joc pierdut, managerul 
echipei le-a solicitat fotbaliştilor 
să se aşeze în genunchi în faţa 
galeriei pentru a-şi cere scuze pen-
tru jocul slab prestat. Oare sunt 
jucătorii vinovaţi pentru această 
conduită lipsită de demnitate? 
Nici pe departe! Una din cele mai 
obişnuite erori cu consecinţe grave 
în timp este să credem că eşecul 
este opusul sucesului. Din punct 
de vedere raţional facem distincţia 
dar emoţional este mai greu să ne 
detaşăm şi considerăm de multe ori 
înfrângerea drept ceva inacceptabil, 
ceva ruşinos.

Lucruri complexe

De fapt, lucrurile sunt mult mai 
complexe. Echipa Steaua a pierdut 
meciul şi din cauza presiunii mari 
exercitate asupra jucătorilor pentru a 
câştiga cu orice preţ. Recompensele 
şi laudele vin în caz de victorie, 
iar pedepsele şi penalizările sunt 

acordate în caz de înfrângere. 
Me sajul este: dacă câştigi este 
ta lentat şi ai abilităţi, dacă pierzi 
eşti lipsit de calităţi şi fără valoare. 
În astfel de situaţii, încrederea în 
sine, valoarea per sonală, au de 
suferit, în schimb apar anxietatea 
şi neliniştea cu privire la rezultatul 
competiţiei. Desigur, atunci când nu 
mai ai încredere în tine şi identitatea 
sportivă îşi este ameninţată mai 
este un singur pas până a accepta 
umilinţa...

Cum apare frica de eșec

A juca pentru a câştiga este 
esenţa sportului de competiţie, dar 
dacă suntem prea preocupaţi  de 
rezultate, apare frica de eşec. Este 
important să câştigi cu demnitate 
şi să pierzi tot cu  demnitate. 
Adevăraţii sportivi evoluează din 
plăcerea jocului şi înţeleg că uneori 
vor câştiga şi alteori vor pierde. În 
loc să te umileşti în genunchi în faţă 
spectatorilor mai bine ai face un 
lucru normal, dar destul de dificil. 
Recunoaşte că adversarul tău a fost 
mai bun. A câştigat şi, din această 
cauză, merită respectul tău. Felicită-ţi 
adversarul, dar nu îl adula. Continuă 
să vorbeşti despre meci şi în special 

despre strategiile de viitor. Este 
primul pas pentru a învinge data 
viitoare. A pierde un meci NU este 
umilinţă. A pierde este doar un fapt, 
un lucru frecvent în viaţa oricărui 
sportiv.  
Este nevoie de o nouă perspectivă 
asupra victoriei şi înfrângerii. Din 
această perspectivă o înfrângere 
nu este neapărat un insucces şi 
o victorie nu este în mod necesar 
un succes. Sportivul are doar un 
control limitat asupra rezultatului 
competiţiei. Din această cauză ar 
trebui să recompensăm singurul 
lucru  asupra căruia există control: 
efortul depus, progresul individual, 
implicarea în joc a sportivului. Acest 
climat motivaţional pe lângă alte 
avantaje oferă sportivului premisele 
dezvoltării încrederii în sine şi un 
sens al competenţei personale care îl 
poate feri de gesturi umilitoare ca şi 
cel prezentat mai sus. Apare riscul ca 
tinerii să creadă că astfel ar trebui să 
se comporte în faţa unei înfrângeri. 
Istoria noastră este, din păcate, 
plină de situaţii de umilinţă pe care 
apoi le-am interpretat ca dovezi de 
bărbăţie şi curaj. Măcar în sport ar 
trebui să dăm dovadă de mai multă 
demnitate...  MARIuS CRĂCIun, PSIholoG

Sportivii nu stau 
în genunchi

parteneri și sponsori


