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A tât de 
aproape au 
fost rugbiștii 
de victorie 
în partida cu 

Dinamo. Câţiva centimetri i-au 
oprit în ultimul minut de joc să 
înscrie un eseu și să câștige o 
partidă pe care au dominat-o 
aproape mereu. Exemplul 
rugbiștilor, atât de aproape 
și, totuși, atât de departe de 
o mare performanţă, nu este 
singular pentru sportivii Clu-
bului Universitatea. Suntem 
atât de aproape să ne calii-
căm într-o cupă europeană cu 
echipa de handbal băieţi. Dar 
suntem deja caliicaţi în Cupa 
EHF cu echipa de handbal 
fete și în Cupa BVA cu echipa 
de volei băieţi. Suntem atât 
de aproape de medalii la 
campionatele mondiale și 
europene cu sportivele de la 
judo. Acest „atât de aproape” 
are o semniicaţie specială, 
care depășește simplul joc 
de cuvinte. Înseamnă că 
echipele și sportivii clubului 
Universitatea au valoare, 
sunt buni în ceea ce fac. Ne 
putem mândri cu ei și merită 
respectul și încurajările noas-
tre, ale conducerilor clubului, 
Universităţilor, autorităţilor 
administrative locale.

„U“n punct 
de vedere

Atât de 
aproape

Ovidiu Vasu

director executiv 

CS Universitatea Cluj

Obiectiv: titlu
Kyndall Dykes și colegii săi de la „U” Mobitelco BT 
Cluj încep un nou asalt asupra titlului de campioană, 
iar primul adversar care le stă în cale este CSU 
 Atlassib Sibiu. 
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Echipa clujeană de handbal feminin a surclasat, în deplasare, pe HCM Buzău,  
39-29  (18-10) și este foarte aproape de un nou titlu de vicecampioană.

Încă un pas spre obiectiv
„U“ Jolidon s-a impus categoric la Buzău  Cristina BotîrCă

Clasament
L eChipa  M V e i pCt.

  1   OlTCHiM RM. VâlCEA   23   22   1   0   45
  2  U JOliDOn ClUJ  23  18  2  3   38
  3  CSM BUCUREșTi  23  16  2  5   34
  4  HC ZAlăU   23  14  1  8  29
  5  HCM ROMAn  23  14  0  9   28
  6  HC OțElUl GAlAți  23  10  5  8   25
  7  HC DUnăREA BRăilA  23  11  3  9   25
  8  HCM BAiA MARE  23  12  1  10   25
  9  RUlMEnTUl BRAșOV  23  8  3  12   19
10  TOMiS COnSTAnțA  23  7  2  14   16
11  CSM CETATE DEVA  23  6  0  17   12
12  SCM CRAiOVA  23  5  2  16   12
13  UniV. REșițA  23  4  0  18   8
14  HCM BUZăU  23  2  2  19  6

H
andbalistele antrenate 
de Gheorghe Covaciu 
au tratat serios 
partida de pe terenul 

ultimei clasate, HCM Buzău și 
s-au impus într-un meci care le-a 
adus cu un pas mai aproape de 
ocuparea locului secund și în 
acest sezon. Diferența de valoare 
dintre cele două echipe și-a spus 
cuvântul pe întreaga durată a 
partidei, mai ales că Buzăul a 
aliniat o echipă formată mai mult 
din junioare. Partida a fost ca un 
antrenament pentru “studente”, 
iar antrenorul clujencelor și-a 
permis să ruleze întregul lot. 
"Vom juca cu o echipa 99% 
retrogradată, însă trebuie să 
fim atenți deoarece pentru 
noi o înfrângere poate 
însemna pierderea titlului de 
vicecampioană. În final trebuie 
să abordăm jocul cu mare 
seriozitate”, spunea Covaciu 
înaintea partidei, o dorinţă ce 
i-a fost îndeplinită cu succes de 
Senocico și compania. 

Au rulat întreg lotul

“U” Jolidon a defilat pe teren încă de la începutul jocului, 
iar la vestiare a intrat cu o diferenţă de opt goluri în fața 
gazdelor, 18-10. Nici cea de-a doua repriză nu le-a pus în 
dificultate pe handbalistele clujence, iar Laura Oltean, 
Roxana Joldeș sau Adriana Tudorache, jucătoare folosite 
mai puţin în acest sezon, au făcut legea pe parchetul 
sălii buzoiene. În consecinţă, tabela de marcaj a arătat 
la finalul meciului o diferență de 10 goluri pentru 
ardelence, scor final 39-29. “A fost un meci ușor pentru 
noi, având în vedere situația din echipa buzoiană. Nu am 
avut accidentări, am rulat întreg lotul, având în vedere 
că vom avea un final de sezon greu, cu trei meciuri 
dificile, în fața unor echipe care au pretenții în fruntea 
clasamentului”, a declarat directorul sportiv al alb-
negrelor, Cosmin Sălăjan. 

Cu Brăila vicecampioane?

Marcatoarele echipei clujene au fost Laura Oltean, 
Florina Chintoan și Adriana Tudorache, toate câte șase 
goluri, Mihaela Ani-Senocico, Magdalena Paraschiv 
și Roxana Joldeș, cinci goluri, Daniela Brînzan, patru 
reușite și Mihaela Tivadar, două goluri. Victoria în 
fața buzoiencelor a însemnat pentru “U” Jolidon Cluj 
consolidarea poziției secunde în clasamentul Ligii 
Naționale de handbal feminin, acolo unde clujencele au 
un total de 38 de puncte. Urmează pentru “studentele” 
lui Gheorghe Covaciu o pauză de trei săptămâni, după 

„Roza“ 

nu a putut fi oprită nici la Buzău  

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro

care un meci cu Dunărea Brăila, pe teren propriu, la 
capătul căruia, cu puţină șansă, „U” Jolidon ar putea 
deveni și matematic vicecampioană. Dacă acest lucru 
nu se va întâmpla la partida cu Brăila, clujencele vor 
avea serios de muncit în ultimele două etape, acolo 
unde vor juca tocmai cu principalele urmăritoare din 
clasament, CSM București, în deplasare și HC Zalău, în 
Sala Sporturilor “Horia Demian”. 
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Echipa de baschet masculin “U” Mobitelco BT Cluj a terminat sezonul regulat pe locul secund al clasamentului 
și se pregătește de meciurile cu CSU Sibiu, din play-of.

Sezon mulţumitor 
pentru „U“ Mobitelco BT

Pentru clujeni începe cea mai importantă parte a campionatului  oViDiU teBU

E
levii pregătiţi de Marcel 
Ţenter au obţinut 24 de 
victorii și șase înfrângeri 
în cele 30 de etape ale 

sezonului regulat și au avut cea 
mai bună apărare din acest sezon, 
cu doar 2103 de puncte încasate 
și al patrulea atac din divizie, cu 
o medie de 84,53 de puncte pe 
meci. Echipa clujeană conduce 
și în clasamentul care indică 
media spectatorilor pe meci, cu o 
medie de 1713,33 de spectatori 
prezenţi în Sala Sporturilor „Horia 
Demian” la fiecare meci. Acest 
record a ajutat, cu siguranţă, la 
obţinerea unui alt record, cel al 
victoriilor consecutive obţinute 
pe teren propriu, 13. La capitolul 
recorduri individuale, pivotul Zoran 
Krstanovic conduce clasamentul 

indicelor de eficienţă, cu o medie de 24,57 de 
puncte pe meci și pe cel al aruncărilor libere, cu 
123 de aruncări transformate din 132 de încercări 
pe parcursul sezonului regulat, ceea ce duce la un 
procentaj de 93,2%. Branko Cuic a reușit singurul 
„triple-double” din această ediţie de campionat, 17 
puncte, 13 pase decisive și 11 recuperări, în meciul 
de pe teren propriu cu BC Timișoara, în timp ce Mihai 
Silvășan a reușit cele mai multe aruncări de trei 
puncte într-un meci, după cele opt reușite în partida, 
din deplasare, cu Steaua Turabo București.

Derby-ul Ardealului în play-off

Aceste recorduri nu au dus, practic, decât la un duel șoc 
cu rivalii de la CSU Atlassib Sibiu în primul tur al play-
off-ului. În această fază, singurul lucru care mai duce 
aminte de sezonul regulat este că “U” Mobitelco va avea 
avantajul terenului propriu în cazul unui meci decisiv. 
Confruntarea se va decide după sistemul “cel mai bun 
din cinci meciuri”, iar primele două partide se vor juca 
la Cluj, în data de 13, respectiv 14 aprilie, cu începere 

de la ora 18.00. În ultima întâlnire 
dintre cele două echipe, clujenii 
s-au impus în Sala Sporturilor „Horia 
Demian”, scor 93-68, în urma unui 
meci în care cel mai bun marcator a 
fost Kyndall Dykes, cu 27 de puncte, 
urmat de Zoran Krstanovic, care a 
reușit un „double-double”, datorită 
celor 23 de puncte reușite și 11 
recuperări. “Anul trecut am dovedit 
că nu e important pe ce loc termini 
la finalul sezonului regulat, ci e 
important cine câștigă play-off-ul. 
I-am felicitat pe băieţi pentru evoluţia 
din sezonul actual, în special pentru 
partea a doua a sezonului.”  

“Campionatul începe acum”

“Meciurile dintre Cluj și Sibiu au fost 
întotdeauna frumoase. Sibiul nu are 
nimic de pierdut și bineînţeles că va 

 Jucătorii de la „U” 
Mobitelco BT Cluj și-au 
tăiat partea leului 
la All Star Game-ul 
baschetului masculin, 
desfășurat la Sibiu. 
Zoran Krstanovic a 
câștigat concursul 
aruncărilor de la trei 
puncte și îi ameninţă 
serios statutul de 
„shooter” în echipă 
lui Mihai Silvășan. 
Căpitanul clujenilor și 
al echipei naţionale 
nu a plecat nici el 
cu mâna goală de 
la Sibiu, pentru că a 
primit titlul de MVP al 
partidei dintre Nord 
și Sud, câștigată de 
„nordiști” cu 121-118. 
De la „U” Mobitelco au 
mai  participat la acest 
 eveniment jucătorul 
Kyndall Dykes, 
 antrenorul Marcel 
Ţenter și președintele 
executiv Mircea 
 Cristescu.

SUCCES  
All StAR GAmE 
CU APRECiERi

dori să ne scoată. Noi ne vom juca șansa și ne dorim să 
câștigăm primul meci, pentru că acesta e cel mai greu”, 
a declarat președinte executiv, Mircea Cristescu. De 
aceeași părere este și tehnicianul Marcel Ţenter, care 
este conștient că acum urmează cea mai importantă 
parte a întregului sezon baschetbalistic. “Am terminat 
sezonul regulat pe o poziţie mulţumitoare. A fost un 
sezon dificil, presărat cu multe probleme, în general 
în campionatul românesc. Sunt bucuros că în ciuda 
tuturor dificultăţilor pe care le-am întâmpinat în sezon 
am reușit să obţinem o poziţie bună în vederea play-
off-ului. Cu Sibiul tot timpul am avut parte de meciuri 
grele. Ei în ultimele etape au pedalat extraordinar de 
puternic pentru a ajunge în play-off și sunt sigur că nu 
vor să se oprească aici, însă noi trebuie să jucăm ceea 
ce știm, baschetul pe care îl practicăm zi de zi și trebuie 
să-i oprim. Campionatul de abia acum începe!”, a spus 
Ţenter. Dacă va trece de CSU Sibiu, „U” Mobielco BT 
va întâlni în semifinale câștigătoarea dintre proaspăta 
deţinătoare a Cupei României, Gaz Metan Mediaș și 
echipa antrenată de Cristian Achim, CSM Oradea. 

Clujenii 

speră să câștige din nou  

cu Sibiu și în play-off  

foto: Radu Oltean,  

www.clujtoday.ro
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Clujenii au învins, în deplasare, pe Energia Pandurii Târgu-Jiu, 34-28 (18-16), și au urcat pe locul cinci în clasament.

Victorie importantă 
pentru „U“ Transilvania

Handbaliștii au făcut un pas mare spre Europa Larisa BaLog

E
chipa de handbal 
masculin „U“ Transilvania 
Cluj a obţinut o victorie 
importantă în deplasare 

la Energia Pandurii Târgu-Jiu, 
iar acest succes a săltat-o două 
poziţii în clasament. Prima repriză 
a meciului, care a contat pentru 
etapa a 18-a Ligii Naţionale, a fost 
una echilibrată, în care clujenii 
s-au distanţat cel mai mult de 
gazde la scorul de 18-14. Până la 
finalul primei reprize gorjenii au 
mai înscris, însă, de două ori și au 
terminat prima repriză cu scorul 
16-18, la doar două goluri diferenţă 
de oaspeţi. Repriza secundă le-a 
aparţinut  în totalitate handbaliștilor 
Universităţii, care au condus în 
permanenţă formaţia din Târgu-
Jiu. Printr-o valoare individuală 
superioară, elevii pregătiţi de 
Constantin Ștefan au avut și șapte 
goluri pe tabelă, pentru ca în final să 
se impună la șase goluri diferenţă, 
34-28. O victorie importantă pentru 
clujeni, care au urcat două locuri în 
clasament, până pe poziţia a cincea, 
una care asigură prezenţa într-o 
cupă europeană în sezonul următor.   

“Pentru noi a fost un meci 

crucial”

Tehnicianul clujenilor este mulţumit 
de victoria contra gorjenilor, 

mai ales pentru că a fost obţinută pe terenul unei 
contracandidate la un loc de cupă europeană. "O 
victorie importantă pentru noi. Suntem într-o luptă 
directă cu mai multe echipe care își doresc locul 
cinci, ultimul loc care asigură accederea într-o cupă 
europeană, iar una dintre echipe era cea din Târgu-Jiu. 
Astăzi cred că noi am fost mai omogeni și pe final de 
joc am avut luciditate, maturitate în joc, s-a văzut și 
valoarea individuală a jucătorilor mei și cred că toată 

lumea trebuie să fie de acord că a 
fost o victorie meritată, iar scorul 
arată acest lucru”, a declarat 
Constantin Ștefan. Pe de altă parte, 
antrenorul clujean vede ca pe niște 
finale celelalte partide rămase de 
jucat până la finalul campionatului, 
unul care ar trebui să o situeze 
pe “U” în primele cinci echipe ale 

 Echipa Universităţii Transilvania Cluj a fost 
compusă, la partida de la Târgu-Jiu, din portarii 
Tudor Stănescu și Ionuţ Irimuș, Predrag Vuja-
dinovic, extremă stânga, Alin Bondar, centru, 
Nicolae Florin, Cristinel Burcă și Radu Lazăr, 
interi stânga, Mihai Bogdan, inter dreapta, Valen-
tin Ghionea, Alexandru Micu, extreme dreapta și 
Mihai Bușecan, pivot.

lOt  
BAnCă lUnGă

ţării. “Eu mi-am făcut calculele mele, știam că Energia 
avea un punct înaintea noastră în clasament, acum am 
trecut noi peste ei cu un punct.”

Cu Dinamo, tot vineri

“De acum încolo ne interesează ce este deasupra 
noastră în clasament, nu ce echipe se află sub noi. 
Pentru noi a fost un meci crucial pentru a urca în 
clasament, mai ales după eșecurile, la limită, de la 
Reșiţa și CSM București, iar acum abordăm fiecare 
meci ca pe o finală. Avem trei victorii consecutive, sper 
să caștigăm și partida cu Dinamo Brașov și astfel să-i 
integrez în echipă și pe jucătorii care au venit în pauza 
competiţională ", a mai spus Constantin Ștefan. De 
la “U” Transilvania s-au remarcat, în primul rând, cei 
doi portari, Ionuţ Irimuș și Tudor Stănescu, apoi Mihai 
Bogdan și Valentin Ghionea cu câte opt goluri, Predrag 
Vujadinovic cu șapte goluri, Nicolae Florin și Mihai 
Bușecan cu câte patru goluri, Cristinel Burcă, două 
goluri și Alin Bondar, un gol marcat. Elevii lui Constantin 
Ștefan vor întâlni, în etapa următoare, pe Dinamo 
Municipal Brașov. Partida va avea loc vineri, 15 aprilie, 
de la ora 17.15, la Sala Sporturilor “Horia Demian”.  

Clasament
L eChipa  M V e i pCt.

  1   HCM COnSTAnțA   18   15   1   2   31

  2  HC ODORHEi  18  15  0  3   30

  3  UCM CARAș-SEVERin  18  14  1  2  29

  4  CSU SUCEAVA  18  12  0  6   24

  5  U TRAnSilVAniA ClUJ  18  11  0  7   22

  6  șTiințA MD BACăU  18  11  0  7   22

  7  EnER. PAnDURii TG. JiU  18  10  1  7  21

  8  CSM SATU MARE  18  9  2  7  20

  9  DinAMO BRAșOV  18  6  2  10   14

10  CSM BUCUREșTi  18  6  1  11   13

11  STEAUA BUCUREșTi  18  4  2  12   10

12  HC MinAUR BAiA MARE  18  4  1  13   9

13  HCM POli TiMișOARA  18  3  0  15   6

14  CSM ORADEA  18  0  1  17  1

Clujenii 

sunt pe val în Liga Națională 

(foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)
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U
niversitatea Cluj a 
disputat sâmbătă, 9 
aprilie, a treia etapă a 
Superligii CEC Bank, 

pe terenul rugby-iștilor de la CSM 
București. „Alb-negrii“ au fost învinși 
de bucureșteni, care s-au impus cu 
scorul de 24-11. Pentru „U“ Cluj, 
aceasta este a treia înfrângere din 
Superligă, după cea din prima etapă 
cu Știinţa Baia Mare (scor 41-10), și 
cea cu Dinamo (scor 20-14). 

Meci greu pentru clujeni

“A fost un meci destul de greu pentru 
noi, am avut niște greșeli la nivelul 
liniei de apărare. Suntem deficitari la 
tehnicile individuale. Nu sunt foarte 
mulţumit de prestaţia jucătorilor 
pentru că știu că se putea mai 
mult. Totuși, s-au remarcat Mihai 
Gorcioaia, Silviu Vasiliu, Niculae 
Barbu și Radu Pralea. Următoarea 
etapă o vom disputa acasă, unde 
vom avea ca și oaspeţi pe Farul 
Constanţa. Va fi un meci stâns și 
greu la fel ca și celelalte. Am pierdut 
puţin startul, însă sper să terminăm 
pe un loc cât mai bun”, a declarat 

antrenorul echipei de rugby a 
Universităţii Cluj, Octavian Chihaia.
Echipa Universităţii Cluj se află pe 
poziţia a șaptea în Superliga CEC 
Bank, cu un singur punct, urmată de 
CSU Arad cu 0 puncte. În Superliga 
2011, primele patru clasate joacă în 
play-off pentru titlu (locul 1 cu locul 4 
și locul 2 cu locul 3). Învingătoarele 
merg în finala mare, iar pierzătoarele 
în finala mică. Ultimele patru clasate 
merg în play-out pentru a evita 
retrogradarea (locul 5 joacă cu locul 
8, iar locul 6 cu locul 7). Cele două 
pierzătoare vor fi echipele care vor 
retrograda. Deocamdată, Steaua 
se află în fruntea clasamentului 
Superligii cu 14 puncte, urmată de 
Știința Baia Mare cu 10 puncte și 
Farul Constanţa cu 9 puncte.
Următoarea etapă, cea cu numărul 
patru, va fi disputată în parcul “Iuliu 
Haţieganu” în data de 16 aprilie, ora 
11.00. Rugby-iștii clujeni vor avea ca 
oaspeţi pe cei de la Farul Constanţa.

Un nou format

Superliga CEC Bank a debutat 
pe 26 martie și este noul format 

al campionatului de seniori din 
Ro mânia, cu Superliga drept pri ma 
divizie. Din această primă divi zie fac 
parte următoarele echi pe: „U“ Cluj, 
Știinţa Baia-Mare, Farul Constanţa, 
Steaua, Dinamo, RCM Universitatea 
Timișoara, CSU Arad și CSM Bucu reș-
ti. Aceste 8 echipe vor juca timp de 
două luni, până la sfârșitul lunii mai, 
după care Superliga va fi întreruptă 
timp de 5 luni pentru vacanţa de 
vară și Cupa Mondială, și va fi 
reluată la sfârșitul lui octombrie. 

Clujenii au fost întrecuți de către CSM București la o diferență 
de scor mai mare decât diferența reală dintre cele două formații.

Octavian Chihaia: 
„Se putea mai mult“

Rugbyștii clujeni speră că își vor reveni pe viitor    FLorin MihaLte

Rugbyștii clujeni 

se pregătesc pentru meciul cu Farul Constanța 

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

A fost un meci destul de greu 
pentru noi, am avut niște 
greșeli la nivelul liniei de 
apărare. Suntem deficitari la 
tehnicile individuale. Nu sunt 
foarte mulţumit de prestaţia 
jucătorilor pentru că știu că 
se putea mai mult. Totuși, s-au 
remarcat Mihai Gorcioaia, 
Silviu Vasiliu, Niculae Barbu 
și Radu Pralea“.
 
OCTAVIAN CHIHAIA, antrenor
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E
chipa de volei masculin 
a Universităţii Cluj 
a terminat sezonul 
regulat pe locul opt în 

clasamentul Campionatului Diviziei 
A1 masculin. Voleibaliștii rămân 
pe locul opt în clasament, cu 26 
de puncte, după ce Federaţia 
Română de Volei a luat decizia 
de a întrerupe desfășurarea 
fazei a II-a a play-off-ului din 
motive financiare. Clujenii și-au 
atins obiectivul de a se clasa pe 
locurile 5-8 după, ce au câștigat 
ultima etapă de pe teren propriu 
împotriva ocupantei locului 5, 
Unirea Dej, cu scorul de 3 la 0. 

Patru victorii

În turul campionatului, voleibaliștii 
au obţinut patru victorii cu : 
Știinţa Explorări BM (3-0), Torpi 
Mureș Târgu Mureș (2-3), Steaua 
București (3-0), LPS Suceava 
(3-0). Returul campionatului a 
adus clujenilor același număr de 
victorii ca și în turul campionatului 
cu echipe precum: LPS Suceava 

Elevii lui Bogdan Tănase vor avea prima opţiune pentru Cupa Balcanică.

Voleibaliștii și-au atins obiectivul
„U“ Cluj termină campionatul pe locul 8 Larisa BaLog

P rimul dintre cele opt turnee din cadrul Cam-
pionatului Naţional Individual de Scrabble 
2011, în limba română, s-a disputat la Alba 

Iulia în zilele de 26 și 27  martie. Au participat 24 
de sportivi de la 6 cluburi din ţară. Turneul a fost 
câștigat de Dan Laurenţiu Sandu de la Locomotiva 
București, urmat de campionul absolut en-titre 
Corneliu Faur de la CS Universitatea Cluj-Napoca. Alţi 
patru sportivi de la "U" s-au clasat între primii 10: 
Alexandru Gheorghiu pe locul 5, Septimiu Crivei pe 
locul 6, Vasile Mihalache pe locul 9 și Daniela Boldor 
pe locul 10. Urmează Cupa României la individual și 
pe echipe, care se va  disputa în luna aprilie. (S.C.)

Î n 2 și 3 aprilie a avut loc la Sarajevo, în Bosnia, 
Cupa Europeană la Judo pentru seniori. La 
competiţie au participat 314 sportivi, 204 la 

masculin și 110 la feminin, din 24 de ţări. De la “U”-
CSM  au participat Kovacs Diana, la categoria 48 kg, 
care a obţinut medalia de bronz și Ohâi Loredana, la 
57 kg, care și-a trecut în palmares medalia de argint. 
În urma acestui rezultat, Diana Kovacs a urcat pe 
locul 21 în clasamentul european la senioare, iar 
Loredana Ohâi se ală pe locul 16 în clasamentul 
european de seniori și pe locul întâi în clasamentul 
european de juniori. (R.C.)

T enismenul legitimat la Clubul Sportiv Uni-
versitatea Cluj, Ilie Aurelian Giurgiu, a par-
ticipat, în perioada 14-29 martie, la două 

turnee Futures cu puncte ATP în Antalya, Turcia. La 
competiţii au participat 128 de sportivi din 25 de 
ţări, iar Ilie Aurelian Giurgiu a câștigat opt meciuri 
din zece disputate și s-a clasat în primii opt. 
Clujeanul l-a învins, printre alţii, și pe componentul 
lotului de Cupa Davis al Boliviei, Horacio Zeballos. 
Sportivul clujean va mai participa la sfârșitul lunii 
aprilie la câteva turnee în Bulgaria, iar la mijlocul 
lunii mai vor începe turneele Futures cu puncte ATP 
și în România. (R.C.)

Debut de sezon 
la Scrabble individual

Două medalii la Cupa 
Europeană de Judo

Rezultat bun la tenis

sport mix

Voleibaliștii clujeni 

s-au calificat în play-off  exemplar  

foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro

(0-3), SCMU Craiova (2-3), CSM București (3-0) și 
cea mai importantă victorie, împotriva celor de la 
Unirea Dej (3-0), partidă disputată în ultima etapa a 
returului de campionat care avea ca miză pentru “U” 
clasarea pe locul 8, ultimul loc care duce in play-off-ul 
campionatului. 

Clujencele s-au clasat pe locul 10, dar speră ca sezonul viitor 
să aducă o clasare mult mai bună.

Campionat greu pentru 
Universitatea în acest an

e Echipa de volei a 
Universităţii Cluj a avut 
un parcurs destul de 

dificil, însă până la urmă a reușit 
să se menţină în prima divizie. 
”Studentele” au terminat pe 
locul 10, adică pe penultimul 
loc în divizia A1 feminin. În turul 
campionatului, voleibalistele au 
reușit să se impună în etapa cu 
numărul șase, cu scorul de 3-2 
(25:16;24:26;26:24;20:25;15:9), 
etapă în care au jucat acasă cu 
CSM București. ”Studentele” au 
mai reușit să se impună încă 
o dată în etapa cu numărul 
opt, etapă disputată tot acasă, 
de data asta cu echipa CSM 
Sibiu, pe care au învins-o cu 3-1 
(25:19;25:18;22:25;25:23).
În prima etapă a returului de 
campionat Universitatea a reușit 
să învingă pe SCMU Craiova cu 3-0 
(25:12;25:23;25:19), după care a 
urmat o serie de rezultate negative 
pentru voleibalistele Universităţii, 
fapt care a determinat conducerea 
ca înaintea etapei cu numărul XIX, 
antrenorul Dănuţ Ciontoș să fie 

înlocuit de Vladimir Stănescu până 
la finalul competiţiei.

Fără probleme în play-out

După terminarea campionatului, 
ultimele patru echipe au jucat play-
out-ul. Locul 9 cu locul 12 și locul 
10 cu locul 11, în vederea stabilirii 
echipelor retrogradante, însă 
ocupanta locului 9, SCMU Craiova, 
nu a mai fost nevoită să joace, 
datorită retragerii din campionat 

a Penicilinei Iași. Play-out-ul s-a desfășurat între 
Universitatea Cluj și CSM Sibiu. Formaţia clujeană s-a 
impus în cele trei meciuri care s-au disputat. Primele 
două meciuri, disputate acasă au fost câștigate cu 
3-0 (25:18; 26:24; 25:14) și  cu 3-1 (25:23; 25:16; 
16:25; 25:15). Al treilea meci, disputat pe terenul 
voleibalistelor de la Sibiu, a fost câștigat de către 
Universitatea cu scorul de 2-3 (24:26; 17:25; 25:18; 
25:23; 13:15). Astfel, voleibalistele au scăpat de 
retrogradarea din prima divizie și se pregătesc pentru 
noul start de campionat, campionat în care echipa 
dorește rezultate mult mai bune.  FloRIn MIhAlTE

Voleibalistele 

promit rezultate 

mai bune în noul 

campionat  

(foto: Radu Oltean, 

www.clujtoday.ro)

Voleibalistele clujence vor evolua și anul viitor în primul eșalon
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Baschetbalista spune că ”U” Cluj a avut un sezon bun, în ciuda startului  ezitant.

Flavia Ferenczi: „Trebuie 
să ne dăruim mai mult“

tânăra sportivă a început să joace baschet de la 7 ani                                                                                       LaUrențiU BoariU

F
lavia Ferenczi, una 
dintre cele mai bune 
jucătoare ale echipei 
de baschet feminin 

din cadrul CS Universitatea Cluj, 
a declarat pentru „Numai U“ că 
sezonul recent încheiat a fost unul 
bun, în ciuda startului ezitant și al 
înfrângerilor din ultimele meciuri 
cu CSU Alba Iulia. Tânăra sportivă, 
în vârstă de 20 de ani, crede că 
echipa universitară poate obţine 
rezultate mai bune în sezonul 
următor. Flavia a început să joace 
baschet la vârsta de șapte ani, la 
Satu Mare, iar la vârsta de 13 ani 
s-a mutat la Cluj, pentru a evolua 
la PH Baschet, de unde a ajuns 
apoi la Universitatea. A fost pentru 
o vreme legitimată și la CSM 
Oradea. La clubul „alb-negru“ 
evoluează pe postul de extremă și 
poartă numărul 11. 

Cum a fost pentru tine sezonul 
recent incheiat?
Sezonul care s-a încheiat a fost 
unul foarte bun atât pentru mine 
cât și pentru echipă. Eu consider 
că ne-am descurcat chiar bine, deși 
poate am făcut unele greșeli pe 
care cu mai multă atenţie le puteam 
evita. Adevărul este că puteam să 
terminăm pe o poziţie mai bună, 
dar, din păcate, am pierdut ultimele 
meciuri cu Alba Iulia. Eu și acum 
cred că le puteam bate, dar a 
intervenit și oboseala, având în 
vedere că am participat și la turneul 
de U-20 care a avut loc la Baia 
Mare. Cu toată oboseala și greșelile 
pe care le-am făcut în anumite 
meciuri, eu cred că a fost un sezon 
chiar bun pentru noi.

Tinerețea, ca atu

Care crezi că au fost plusurile 
și minusurile echipei?
Pot să spun că noi anul acesta 
am fost o echipă formată chiar 
numai din jucătoare tinere, adică 
junioare. Poate că acesta a fost 
unul dintre atuurile noastre, fiind 
o echipă tânără, de perspectivă. 
Ne-a ajutat foarte mult și faptul că 
ne cunoaștem între noi de mult 

timp, întrucât am jucat împreună la junioare la clubul 
PH Baschet. Dar, normal ca și orice echipă și noi am 
avut minusurile noastre, unul din ele fiind lipsa de 
experienţă. Alte echipe au avut rezultate mai bune 
datorită jucătoarelor mai experimentate. Un alt factor 
este că nu avem o echipă foarte înaltă, iar acest lucru 
contează foarte mult. 

Ce așteptări ai de la sezonul următor? 
Se poate mai mult?
Da, normal că sezonul următor se poate mai bine. 
Peste tot este loc de mai mult și mai bine. Trebuie să 
ne dăruim mai mult, prin multă muncă și seriozitate 
atât la antrenamente cât și la meciuri și, poate, cu una 
sau două jucătoare cu mai multă experienţă, de la care 
am mai învăţa, am avea rezultate mai bune. În sezonul 
recent încheiat, Adriana Pricop ne-a ajutat foarte mult, 
chiar și psihic, atunci când era nevoie înainte de unele 
meciuri. 

Ai pleca la altă echipă 
din România, daca ai primi 
o ofertă bună?
Îmi place foarte mult echipa acesta 
de la Cluj, le cunosc pe fete de când 
eram mici și ne înţelegem foarte 
bine, atât în teren, cât și în afara lui 
și pot să zic că m-am și obisnuit aici, 
la Cluj, mă simt ca și acasă. 
Însă nu pot să zic că nu aș pleca 
să evoluez la altă echipă din 
România, dacă aș avea o ofertă 
mai bună. 

Crezi că echipa de baschet 
masculin, „U“ Mobitelco BT, are 
șanse să câștige campionatul?
Cred că băieţii au șanse să câștige 
campionatul, așa cum au mai avut 

și în alţi ani, când au ajuns în finală, dar este foarte 
greu și pentru ei  pentru că sunt multe echipe bune, cu 
jucători valoroși și nu o să le fie ușor în play-off, dar eu 
cred că se poate ca acest sezon să fie unul cu noroc 
pentru ei. Haide „U“!

Ai un mesaj pentru fetele care vor să se apuce 
de baschet? 
Pentru toate fetele care se gândesc să se apuce de 
baschet eu zic să o facă, și eu am început acest sport 
la vârsta de șapte ani, în Satu Mare. La început, făceam 
baschet numai din joacă, îmi plăcea foarte mult, iar 
apoi când am participat la primul meu turneu de 
minibaschet și am câștigat medalia de aur a început 
să îmi placă și mai mult. Era o bucurie foarte mare să 
câștig medalii. De asemenea, cu ajutorul baschetului 
mi-am făcut multe prietene, am vizitat foarte multe ţări, 
lucruri foarte frumoase, care te impresionează mai ales 
când ești copil.  

Flavia Ferenczi 

este una dintre cele mai bune  

jucătoare clujence
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parteneri și sponsori

Psihologii care se ocupă de domeniul sportului încearcă să contureze modele care pot să îi ajute pe cei care 
fac sport de performanță.

Dezvoltarea abilităților mintale la sportivi (1)
Antrenorii și sportivii au nevoie de un model intuitiv pentru a antrena mintea performerilor                        MariUs CrăCiUn

A
ntrenorii și sportivii 
de elită știu că 
abilităţile mintale 
sunt decisive pentru 

succesul sportiv, dar oare care 
este mecanismul prin care aceste 
calităţi influenţează performanţa? 
Este important ca sportivii să 

știe CUM și DE CE aceste abilităţi 
influenţează performanţa. Aţi auzit 
vreodată  vreun baschetbalist să 
spună că detenta nu este o abilitate 
fizică importantă? Chiar dacă  ar 
susţine acest lucru, antrenorul 
i-ar putea demonstra foarte ușor 
importanţa acestei abilităţi fizice. 

Una din problemele psihologiei 
sportului este că promovează 
abilităţi care nu sunt palpabile, 
vizibile. Antrenorii și sportivii au 
nevoie de un model intuitiv care să 
explice  nevoia abilităţilor mintale și 
modul cum acestea acţionează în 
diferite situaţii.

Model explicativ

Recent, am început să folosesc 
un model al principalelor abilităţi 
mintale necesare în sport care 
explică mai clar rolul psihologiei 
sportului. Mai mult, acest model 
ajută sportivii și antrenorii să 
înţeleagă ce se întâmplă în timpul 
competiţiilor atunci cînd sportivii 
dau dovadă de anumite abilităţi 
mintale, dar nu le stăpânesc 
chiar pe toate. Modelul ne ajută 
să facem mai vizibile abilităţile 
mintale. Am grupat calităţile 
mintale în două mari categorii: 
ofensive și defensive.

Abilităţile mintale ofensive

Aceste abilităţi ajută pe sportivi 
să domine competiţia. Menţionăm 

în continuare cele mai importante 
calităţi mintale ofensive.

Motivaţia de competiţie – permite 
sportivilor să înveţe noi abilităţi și 
să performeze la un nivel superior, 
depășindu-și adversarii.

Stabilirea și realizarea 
scopurilor – ajută sportivii să 
lupte pentru progres, identificarea 
și eliminarea slăbiciunilor, 
antrenament intens și focalizat.

Abilitatea de a-și vizualiza 
succesul – permite atingerea 
excelenţei, iar gândurile rămân 
simple și practice.

Autodialogul – ajută sportivii să 
gândească pozitiv, într-o manieră 
pragmatică. 

Abilitatea de a elabora planuri de 
competiţie eficiente – este critică 
pentru sportivii care evoluează 
în sporturi dinamice și complexe 
în care deciziile sunt frecvente. 
Angajamentul de a se supune 

unui plan de antrenament sau de 
competiţie este o abilitate ofensivă 
care permite sportivilor să ofere tot 
ceea ce pot la momentul respectiv. 

A se simţi confortabil în situaţii 
de risc – este o calitate  în situaţii 
de competiţie unde prea  multă 
precauţie poate face diferenţa între 
o medalie și un loc în clasament. 
Abilitatea de a te menţine într-o 
stare „relaxată“ se asociază cu 
calitatea sportivilor de a acţiona 
fără ezitare, eliminând pericolul 
gândurilor precaute.

Încrederea în sine – facilitează 
stabilirea de scopuri, credinţa în 
succes și executarea adecvată a 
unor planuri de competiţie.
Sportivii care posedă abilitaţi 
mintale ofensive sunt focalizaţi, 
dornici de victorie, gata să 
exploateze orice oportunitate de 
câștig care apare în competiţie. 
Fără astfel de calităţi, sportivii 
pot fi buni, dar niciodată nu vor fi 
excelenţi!  

va urma


