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Bronz la europene
Corina Căprioriu și-a continuat forma bună în care se
ală cu o medalie de bronz la Campionatul European
de la Istanbul. Sportiva de la CS “U” Cluj aspiră acum
la campionatele mondiale, dar mai ales la Jocurile
Olimpice de anul viitor.

PAG. 03

a sport, așa se spune, se pricepe toată
lumea. Ce mare scofală să dai cu piciorul în minge sau să arunci la coș. Sau să
te lupţi pe tatami. Lucrurile, în realitate, sunt mult mai complicate. Sportul,
în lumea dezvoltată, a devenit o industrie, iar în
unele cazuri, o afacere. La noi, în schimb, sportul se
zbate să supavieţuiască. Din această zbatere, apar
campioni mondiali și olimpici, apar echipe, la jocuri,
inaliste de cupe europene. În sportul din zilele
noastre, iecare nuanţă contează, iecare amănunt
trebuie să stea la locul lui. Competenţa managerială
în sport, la fel ca în orice ramură de activitate, stă la
baza realizării performanţei sportive. Drumul marii
performanţe este presărat cu multe obstacole, care
pot i învinse numai printr-o organizare superioară
a activităţii, respectarea și aplicarea riguroasă a
principiilor moderne care dirijează astăzi procesul de
antrenament și management sportiv. Perfecţionarea
organizării clubului, creșterea gradului de implicare
a autorităţilor administraţiei publice locale în susţinerea activităţii sportive, precum și promovarea, pe
viitor, a parteneriatului public-privat într-un cadru
legislativ adecvat, reprezintă principalele direcţii de
acţiune pentru buna funcţionare a C.S.Universitatea
Cluj. Sunt adoptate, în permanenţă, măsuri privind
eicientizarea structurii organizatorice proprii a
clubului. Se pune accentul pe sporirea autonomiei și
răspunderii secţiilor clubului, precum și pe realizarea
de parteneriate și asocieri cu societăţi comerciale private, direcţie esenţială pentru susţinerea și
dezvoltarea performanţei sportive la nivelul clubului.
Complexitatea activităţii din cadrul Clubului Sportiv
Universitatea impune existenţa unui sistem de
organizare în care să ie angrenate și să colaboreze
toate secţiile și a unei conduceri unitare și ferme.
Pentru realizarea obiectivului principal care privește
inanţarea activităţilor sportive ale clubului, ne propunem în permanenţă să creștem nivelul inanţării
programelor sportive la nivelul clubului, precum și să
diversiicăm sursele de inanţare a acestora în strânsă legătură cu creșterea contribuţiei autorităţilor
administraţiei publice locale la inanţarea activităţii
sportive și inanţarea cheltuielilor de întreţinere,
modernizare și dezvoltare a bazei materiale sportive
de la nivelul clubului.
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Sportiva în vârstă de 24 de ani reprezintă cu succes judo-ul românesc
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INTERVIU

AmAliA Costin

CorinA CăPrioriu:
„Vreau la olimpiadă“
Proaspăt medaliată cu bronz la campionatele europene, judoka de la CS „U” Cluj vrea cel puţin o medalie
și la întrecerile mondiale, dar marele său vis rămâne participarea la Olimpiada de anul viitor.
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na dintre cele mai bune
judoka din lume, Corina
Căprioriu a adunat șase
medalii de aur la diferite
întreceri doar în 2010, printre care
și un titlu european. Fire luptătoare
și ambițioasă, dar sensibilă și
emotivă, Corina e hotărâtă să fie o
învingătoare și în continuare.

U

Cum ai început să faci judo?
Am început să fac judo datorită
fratelui meu mai mare, Răzvan, care
practica deja acest sport de vreo
3- 4 ani de zile. Eram o fată foarte
neastâmpărată, foarte energică și
tot timpul eram în centrul atenției
când mă băteam cu prietenele de la
bloc sau colegii de la școală. Într-o zi,
fratele meu s-a hotărât să ma ducă
să văd un antrenament de judo și din
clipa aceea am rămas la judo, de la 6
ani și jumătate.
Cum te-ai simțit după ce ai fost
numită cea mai bună sportivă a
anului 2010?
În 2009 eram în cantonament în
Poiana Brașov și glumeam pe tema
asta cu niște prietene și ziceam că în
2010 eu îi voi lua locul lui Pavăl Ana
Maria, cea care era în 2009 sportiva

Corina
a fost desemnată cea mai bună
sportivă a Clujului în 2010

anului. După ce am fost numită m-am
simțit foarte bine, mai ales că asta îmi
doream și cred că oricărui sportiv îi
place să fie primul sau măcar printre
primii trei.
Crezi că judo este destul de
promovat în România?
Nu cred că este promovat, deși sunt
oameni care se zbat să-l promoveze,
dar probabil nu este băgat în seamă
ca și sport pentru că oamenii s-ar
putea să nu-l înțeleagă foarte bine,
fiind un sport complex și greu de
înțeles.
Ce-ai vrea să se schimbe în judo?
Să se uite lumea mai mult la noi, să
fim mai bine plătite, de ce nu, pentru
că este un sport greu și foarte multă
muncă depusă având în vedere că noi
nu facem doar judo, facem și haltere
și alergare.
Marius Vizer, președintele
federației internaționale, te-a

numit „noua vedetă a României“. Ce simți în legătură cu asta?
După cum știe toată lumea, domnul Marius Vizer este un om mare și cred că
orice cuvânt, de bine sau de rău, din parte dumnealui este important. Este
ceva atunci când ești băgat în seamă de Marius Vizer.
Cui datorezi reușitele tale?
Antrenorilor, în primul rând, pentru că mi-au fost alături de fiecare dată,
chiar și atunci când nu am fost o sportivă model, așa cum ar fi trebuit să fiu,
au încercat să mă liniștească și să mă aducă pe calea cea bună. Apoi le-aș
mai mulțumi colegelor mele.
Ce te-ajută să fii puternică?
Am în spate oameni care mă susțin și familia, iar asta, cred eu, e cel mai
important lucru. Atunci când cineva are încredere în tine, faci orice ca să-i
mulțumești și să nu-i dezamăgești.
Cum îți potolești emoțiile când intri pe tatami?
Am emoții constructive. Sunt, în general, o persoană emotivă și mă macin
foarte mult, dar când sunt pusă în fața faptei mă adun imediat.
Care sunt obiectivele tale de acum înainte?
Cel mai important e să fiu sănătoasă, să mă ferească Dumnezeu de
accidente. Nu cu foarte mult timp în urmă am suferit o fractură de
piramidă nazală, în timp ce mă antrenam pentru Europene și o
săptămână nu am putut participa la antrenamente. Iar ca și obiective
sportive, îmi doresc foarte mult o medalie la Mondiale și să ajung la
Olimpiadă.
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VICTORII
FăRă eMOţII
în SeMIFInale
„U” Mobitelco
Cluj și-a spulberat
adversara din derby-ul
Ardealului, CSU
Sibiu, în sferturile de
inală și s-a caliicat
în penultimul act
după cele mai categorice victorii în faţa
galben-albaștrilor din
ultimul timp. Elevii
lui Marcel Ţenter
s-au impus cu un 3-0
mult mai ușor decât
se anticipa iniţial și,
astfel, au ajuns să
se lupte în inală cu
Gaz Metan Mediaș.
Cealaltă echipă a
Sibiului din baschetul
românesc a promovat
în semiinale după
trei victorii cu CSM
Oradea, iar obiectivul medieșenilor
este caliicarea, în
premieră pentru
istoria clubului, într-o
inală a Diviziei A.

Clujenii
speră la o nouă finală
a campionatului
foto: Radu Oltean,
www.clujtoday.ro

„U“ Mobitelco BT – Gaz Metan Mediaș a fost 1-1 după primele două meciuri

oViDiU tEBU

Început echilibrat
în semiinală
Semiinala ardelenească dintre “U” Mobitelco BT Cluj și Gaz Metan Mediaș a început cu o victorie pentru iecare
echipă, iar clujenii au fost obligaţi să câștige măcar un meci în deplasare.
chipa de baschet
masculin “U” Mobitelco
BT Cluj a debutat
cu stângul în cadrul
semifinalei play-off-ului Diviziei
A, disputată în compania celor
de la Gaz Metan Mediaș și a
pierdut primul meci la doar două
puncte diferenţă, 65-67. În a doua
întâlnire, însă, “studenţii” au fost
mai motivaţi decât adversarii lor
și au egalat la unu seria, după
78-72. Prima partidă dintre cele
două echipe a fost una foarte
echilibrată, chiar dacă oaspeţii
au condus în marea majoritate
a timpului. Gazul a câștigat
primul sfert cu 18-10, dar clujenii
au revenit în joc și au câștigat
sferturile doi și trei cu un scor
identic, 20-17, iar finalul de meci

E

se anunţa extrem de tensionat. Victoria a fost decisă
în ultimele minute de joc, când, deși universitarii
clujeni au preluat conducerea la un moment dat,
65-64, medieșenii s-au impus prin trei puncte
înscrise în ultimul minut, fără să primească vreunul.

Victorie în al doilea meci
În al doilea meci al semifinalei, clujenii au început
deciși să dicteze ei ritmul partidei și au câștigat primele
două sferturi cu scorul de 18-12, respectiv 18-10, iar
pauza îi găsea în avantaj după o primă parte în care cei
mai buni marcatori au fost Mihai Silvășan, 11 puncte
și Paul Chetreanu, autor a opt puncte. Cu toate că la
pauză avansul avut de clujeni părea liniștitor, oaspeţii
au revenit în joc și au reușit să câștige sfertul al treilea
cu scorul de 29-19, ceea ce a dus ca înaintea ultimului
sfert tabela să indice 55-51 în favoarea clujenilor. În
ciuda faptului că, înainte cu două minute de final,
medieșenii s-au apropiat la un punct diferenţă, 73-72,
finalul de meci le-a aparţinut elevilor antrenaţi de
Marcel Ţenter, care au dus scorul la 78-72 și au egalat

astfel situaţia la general în cadrul
semifinalei. Cei mai buni marcatori
ai “studenţilor” în meciul al doilea
au fost Mihai Silvășan, 20 de
puncte, Kyndall Dykes, 18 puncte
și Zoran Krstanovic, autor a 15
puncte. „În prima partidă am avut
multe aruncări care nu au intrat,
iar al doilea meci a fost unul foarte
greu, foarte solicitant din punct
de vedere fizic și mă bucur că am
câștigat. Cred că noi ne-am dorit
mai mult victoria și am demonstrat
că suntem o echipă puternică. La
Mediaș va fi la fel de greu ca și aici,
dar forma de moment și dorinţa
de victorie vor fi determinante”,
a declarat antrenorul clujenilor,
Marcel Ţenter, înainte de o
deplasare în sala de la Mediaș
acolo unde o victorie era obligatorie

pentru ca “U” Mobitelco să-și continue drumul către
finală.

Finală cu CSU Ploiești sau Steaua
„Deși la început am condus la o diferenţă confortabilă,
după pauză a apărut o relaxare prematură, iar oaspeţii
au profitat de acest lucru și ne-au egalat, practic atunci
a reînceput meciul. Nu există o favorită, deocamdată e
1-1 și cred că vom câștiga cel puţin un meci la Mediaș,
deși ideal ar fi să câștigăm ambele partide”, spunea
și președintele executiv Mircea Cristescu, încrezător
în forţele lui Silvășan și compania. Pentru că semifiala
se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”,
Mediasul a fost gazda următoarelor două întâlniri,
care au avut loc în data de 4 și 5 mai. Dacă egalitatea
s-a menţinut și după aceste două meciuri, partida
decisivă va avea loc duminică, 8 mai, în Sala Sporturilor
“Horia Demian”. În cealaltă semifinală a competiţiei se
duelează CSU Ploiești și Steaua Turabo București, iar
prahovenii au profitat de avantajul terenului propriu și
s-au impus în primele două întâlniri.
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Clasament
l EChipA

m

V E i

pCt.

1

HCM COnSTanța

22

19

1 2

39

2

HC ODOrHEI

22

16

1 5

33

3

UnIv. BUCOvIna

22

16

0 6

32

4

UCM CaraȘ-SEvErIn

22

14

1 7

29

5

EnEr. PanDUrII TG. JIU

22

14

1 7

29

6

U TranSIlvanIa ClUJ

22

13

1 8

27

7

ȘTIInța MD BaCăU

21

13

0 8

26
24

8

CSM SaTU MarE

22

11

2 9

9

DInaMO BraȘOv

22

7

2 13

16

10

CSM BUCUrEȘTI

22

7

1 14

15

11

HCM POlI TIMIȘOara

22

6

0 16

12

12

STEaUa BUCUrEȘTI

22

5

2 15

12

13

HC MInaUr BaIa MarE

22

4

1 17

9

14

CSM OraDEa

21

1

1 19

3

„Studenţii”
sunt la câteva meciuri de cea mai mare performanţă a clubului
(foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)

O calificare în cupele europene devine un obiectiv tot mai realizabil

lAUrEnţiU BoAriU

Parcurs ascendent
pentru handbaliști
După ce au cedat la Suceava, în faţa Bucovinei, elevii lui Ștefan Constantin au remizat tot în deplasare,
cu HC Odorhei, iar în ultima etapă au învins, acasă, pe Minaur Baia-Mare.
levii lui Ștefan
Constantin au obţinut
un punct în cele două
meciuri pe care le-au
jucat recent în deplasare. Clujenii
au pierdut la limită înainte de
Paște deplasarea de la Suceava,
în faţa Bucovinei, cu scorul de
24-25 (13-13), după un meci
foarte strâns, al cărui final a fost
mai bine gestionat de gazde.
În această partidă, „alb-negrii“ au
punctat prin Ghionea și Nicolae,
fiecare câte șapte goluri, Bondar,
Mocanu și Burcă, câte două
goluri, Mihai, Vujadinovic, Bușecan
și Micu câte un gol. După meciul
de la Suceava, handbaliștii
de la „U“ Transilvania au avut o
altă deplasare, foarte grea, l
a HC Odorhei, echipa clasată pe
locul secund în Liga Naţională.
Elevii lui Ștefan Constantin
au făcut un meci foarte bun,
mai ales în repriza a doua, când au
avut o revenire în forţă și au fost
aproape să se impună,
după ce gazdele au condus la
pauză cu 19-15.

E

Victorie lejeră cu Minaur
Valentin Ghionea a fost din nou „locomotiva“ echipei,
cu cele nouă goluri ale sale. Celelalte reușite ale
clujenilor le-au aparţinut lui Nicolae, șapte goluri,
Mocanu, cinci goluri, Vujadinovic, trei goluri, Bondar,
două goluri, Mihai, Lazăr, Bușecan și Burcă câte
un gol. După aceste două deplasări grele, a urmat
meciul de acasă cu Minaur Baia-Mare, o echipă de
tradiţie, aflată însă acum în lupta pentru evitarea

retrogradării. „Un joc pe care
suntem obligaţi să-l câștigăm,
pentru a ne păstra șansele la locul
5. Îmi doresc ca la finalul acestui
meci să nu avem accidentări și să
putem pregăti în liniște jocul de la
Timișoara“, declara Mihai Tritean,
managerul de la „U“ Transilvania,
înainte de confruntarea cu echipa
maramureșeană. Handbaliștii „albnegrii“ s-au concentrat și nu au
întâmpinat mari dificultăţi, astfel
că au reușit să se impună destul
de clar în faţa formaţiei din Baia
Mare, cu 35-29, după ce au condus
și la pauză cu 19-14. Cei mai buni
marcatori ai Universităţii au fost
Ghionea și Vujadinovic, cu câte opt
goluri și Mocanu, cu cinci reușite.
Și cei doi portari folosiţi de Ștefan
Constantin s-au remarcat, Irimuș a
avut 10 intervenţii salvatoare, iar
Stănescu opt.

Șanse la un loc european
„A fost un meci pe care l-am
controlat pe întreaga durată, Baia
Mare a încercat să-și vândă destul
de scump pielea, dar maturitatea

CalCUle
MeCIURI dIReCTe
Principalele adversare ale clujenilor pentru
un loc european sunt Energia Pandurii Târgu Jiu,
Știinţa Dedeman Bacău, UCSM Caraș-Severin și
CSM Satu Mare. „Studenţii“ vor juca cu două din
aceste echipe, la Bacău și acasă cu Satu Mare,
în următoarele etape, iar dacă se vor impune în
aceste meciuri vor deveni favoriţi în lupta pentru
Europa. Deși sătmărenii par ieșiţi din această
luptă, jocul rezultatelor din ultimele etape îi
poate propulsa pe locul cinci, așa că meciul de
la Cluj cu „U“ Transilvania va i unul important
pentru ambele echipe.

și valoarea jucătorilor mei și-a spus cuvântul până la
finalul jocului. Această victorie ne dă liniștea necesară
să abordăm jocurile de la Timișoara și de acasă cu
Satu Mare cu încredere și avem obligaţia să obţinem
maximum de puncte”, a spus Ștefan la finalul partidei
cu băimărenii. În urma acestei victorii, clujenii au urcat
pe locul șase, la două puncte în spatele formaţiilor UCM
Caraș-Severin și Energia Pandurii Târgu Jiu, care ocupă
locurile patru și cinci, ultimele care duc în sezonul
următor al cupelor europene, în timp ce băimărenii se
pregătesc pentru eșalonul secund, cu șanse minime să
evite retrogradarea. „U“ Transilvania va juca miercuri, 4
mai, în deplasare la Poli Timișoara, iar sâmbătă, 7 mai,
va primi vizita celor de la CSM Satu Mare.
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HAN DB AL

Clasament
l EChipA
1
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OlTCHIM rM. vâlCEa
U JOlIDOn ClUJ
CSM BUCUrEȘTI
HC ZalăU
HCM rOMan
HCM BaIa MarE
HC OţElUl GalaţI
HC DUnărEa BrăIla
rUlMEnTUl BraȘOv
TOMIS COnSTanţa
SCM CraIOva
CETaTE DEva TranS
UnIv. rEȘIţa
HCM BUZăU

m

V E i

24
24
24
24
24
24
23
24
23
24
24
24
24
24

23
19
16
15
14
12
10
11
8
8
5
6
4
2

Clujencele
vor juca, din nou, în cupele europene
(foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)

„U“ Jolidon, victorie decisivă cu Dunărea Brăila

CristinA BotîrCă

Din nou vicecampioane
Succesul care a adus titlul de vicecampioană a fost obținut
la limită, cu scorul de 27-26 (16-16).
chipa „U“ Jolidon a
învins pe teren propriu
formația HC Dunărea
Brăila, după 60 de
minute în care oaspetele le-au dat
bătăi de cap handbalistelor clujence,
scor final 27-26 (16-16). Partida
a contat pentru etapa a XXIV-a a
Ligii Naționale de handbal feminin
și a însemnat pentru universitare
consolidarea poziției secunde în
clasament și titlul de vicecampioană.
Ocupanta locului opt în ierarhia Ligii
Nationale, HC Dunărea Brăila, a dat
emoții handbalistelor Universității
Cluj, pe care le-a condus pe aproape
întreaga durată a meciului. „Este
un joc important, jucăm cu o echipă
care este în creștere de formă și se
luptă pentru cupele europene, iar
noi pentru consolidarea locului doi“,
a declarat antrenorul handbalistelor,
Gheorghe Covaciu, înaintea
partidei. Prima repriză a aparținut în
întregime oaspetelor, care au jucat
constant în primele 30 de minute și
le-au ținut la distanță pe tabela de
marcaj pe gazde.

E

Au schimbat cursul jocului
Cea de-a doua repriză a început tot
sub amprenta formației HC Dunărea

Brăila. Pe fondul numeroaselor
ratări ale formației gazde, minutul
40 dădea șansa la victorie echipei
oaspete, prin superioritate numerică
pe teren și trei goluri în fața
clujencelor. Minutul 47 a însemnat
pentru „U“ Jolidon egalarea pe
tabela de marcaj, dar și momentul
în care clujencele au început să își
pregătească victoria. Avantajul a
fost adus de Florina Bîrsan-Chintoan
în minutul 52, când a înscris golul
care le-a trecut la conducere pentru

prima dată în această partidă pe
„studente“. În ciuda unei partide
în care părea că norocul n-a fost
de partea formației gazde, tabela
de marcaj a indicat la final victorie
pentru universitare. Pentru „U“
Jolidon au marcat Magdalena
Paraschiv opt goluri, Laura Oltean
cinci, Mihaela Tivadar patru, Mihaela
Ani-Senocico, Nicoleta Dincă și
Florina Bîrsan Chintoan câte trei
reușite și Adriana Tudorache cu o
singură reușită.
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Juniorul clujean, una dintre marile speranțe ale sportului românesc
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sport mix
Sponsorizarea
în sport – o acţiune
cu dublu sens

un ridicător
clujean
pentru
F
națională

Dan Olteanu, Respect Media

andrei Georgescu a fost
convocat la lotul naţional de
Juniori. „Mă bucură foarte tare
această convocare deoarece
este ultima la nivel de juniori“,
a declarat el.

andrei nicușor Georgescu va juca, din nou, sub culorile României

ndrei Nicușor Georgescu este născut
în 22.03.1991, a mai jucat la SCMU
Craiova, ocupă postul de ridicător la
Universitatea Cluj, hobby-urile sale
sunt călătoriile, iar pe lângă volei iubește și alte
sporturi: tenisul de masă, fotbalul și înotul.
Andrei a fost convocat la Lotul Naţional de Juniori,
alături de Gabriel Cherbeleaţă. Aceștia vor
participa la un stagiu de pregătire la Izvorani
în perioada 3-17 mai, în vederea participării
la Turneul de Calificare pentru Campionatele
Mondiale ce se vor desfășura în Bulgaria,
la Sofia în perioada 17-23.05. El a acordat
un interviu pentru „Numai U“.

A

În primul rând, felicitări pentru convocarea la
Naţională. Te așteptai să fii convocat ? Ai emoţii?
Sincer, nu m-am așteptat, deoarece știam că vor merge
cei născuţi în '93-'94. Mă bucură foarte tare această
convocare, deoarece este ultima la nivel de juniori și
mi-ar fi părut rău să o ratez.
Bineînţeles că emoţiile există, deoarece este vorba de
lotul naţional, iar pentru mine, personal, ar însemna
foarte mult să reprezint din nou, România, în competiţiile
internaţionale.
Îţi cunoști viitorii colegi de la Naţională?
Da îi cunosc, iar cu câţiva dintre ei am fost coleg
și în anii precedenţi la loturile naţionale, dar și la
Centrul Naţional de Volei. Va fi frumos să lucrez
din nou alături de ei
Care este cea mai mare realizare a ta
de până acum?
Până în momentul de faţă nu am nici o realizare
notabilă, doar un loc 3 cu echipa de juniori a Liceului
Naţional „Nicolae Titulescu“ și convocările la echipa
naţională de juniori din anii trecuţi.
“Aș vrea să cresc cât mai mult în valoare”
Aș vrea să cresc cât mai mult în valoare în următorii
ani și să ajung să evoluez la o echipă puternică din
campionatul nostru sau chiar o echipă din afara
României .
Ai un mesaj pentru suporteri?
Vreau să le multumesc fiindcă au fost alături de noi în
acest campionat și sper ca, începând cu următorul, să
vină în număr cât mai mare să ne susţină.

acem sport. Avem echipe, cluburi,
organizaţii. Unele cu o tradiţie îndelungată,
cu un drum pe care l-au parcurs depășind
obstacole, cu efort dar și cu pasiune, pentru a
aduna în palmares succese de răsunet. Așa cum
bine știm, sportul crează vedete, mobilizează energiile și își face suporteri. Cu toate acestea, pentru a
ajunge în top, indiferent de sportul luat în discuţie, e
nevoie și de susţinerea inanciară. Prin acţiunile de
sponsorizare, business-ul poate ajuta la dezvoltarea
sportului. Dar cum să convingem companii și branduri să investească în sport, ce argumente avem?
Dacă o companie va decide că e în avantajul ei să
folosească sportul ca vector de comunicare pentru
a atinge și a interacţiona cu fanii unui anumit sport
sau echipe, atunci va investi bani în acest scop.
Deci, compania aceea va trebui convinsă de multiplele avantaje pe care le poate obţine în materie de
notorietate prin expunerea brandului la evenimente
sportive cu public numeros, sau în ce privește
capitalul de imagine pozitivă prin asocierea numelui
brandului cu valorile puternice ale sportului, dar și
cu succesele unei echipe iubite de fani. De cealaltă
parte, echipele și cluburile trebuie să ie conștiente
că interesul unei companii de a investi e în mare
măsură determinat de numărul de fani ai acestora,
de imaginea pe care și-au creat-o, cât și de succesele obţinute (acestea aducând mai mult public
animat de sentimente pozitive).
Așadar, sportul oferă companiilor oportunitatea de
a-și clădi afaceri puternice și solide prin alinierea
valorilor de brand la valorile tradiţionale ale
sportului. Acest fapt trebuie cunoscut și folosit de
echipe atunci când se îndreaptă spre o companie
pentru sponsorizare. În același timp, e necesară
o cunoașterea valorilor proprii, a potenţialului și a
tot ceea ce clubul și sportivii îi pot oferi companiei
pentru a folosi drept capital de imagine. Pentru că
avem succese și medalii, avem o tradiţie rezultatelor bune în diferite sporturi, avem sportivi de
calitate. Și toate acestea merită toată atenţia și
susţinerea pentru a crește pe viitor. Așadar, să
investim în sport!

Au câștigat Cupa
României la Scrabble

L

a competiţia desfășurată la Brașov, în
perioada 14-15 aprilie, echipa de scrabble a
CS Universitatea a câștigat Cupa României.
După o luptă echilibrată, în care Locomotiva
București a condus pe parcursul primelor patru
din cele cinci probe de concurs, "U" s-a impus clar
în ultima probă și a câștigat cea de-a cincea Cupă
a României după cele din anii 1996, 1999, 2001 și
2002. Mai apoi, în 16 și 17 aprilie a avut loc o etapă
din C.N. Individual de Scrabble, în care sportivii de
la "U" au ocupat patru locuri în primii zece, prin
Septimiu Crivei, locul 2, Corneliu Faur, locul 3, Alexandru Gheorghiu, locul 4 și Vasile Mihalache, locul
8. După două etape, la seniori conduce Corneliu
Faur, de la "U" Cluj, urmat de Alexandru Lacatiș și
Dan Laurenţiu Sandu, ambii de la Locomotiva. (S.C.)
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ATLETISM

Sâmbătă și duminică va avea loc prima întrecere în aer liber din 2011

ADriAn rUs

Clujul deschide
sezonul de atletism

Campionatul naţional Universitar de atletism va aduce la start peste 150 de sportivi, iar atleţii CS „U“ Cluj
sunt favoriţi să cucerească 10 medalii
arcul Sportiv „Iuliu
Haţieganu“ va fi gazda,
la sfârșitul săptămânii,
unei noi ediţii a
Campionatului Naţional Universitar
de Atletism. La întrecerea de la
Cluj sunt așteptaţi să participe
peste 150 de sportivi de la 23 de
universităţi din ţară, printre care și
cei ai Facultăţii de Educaţie Fizică
și Sport din cadrul Universităţii
Babeș-Bolyai. Sâmbătă și
duminică vor avea loc 34 de probe,
17 la masculin și 17 la feminin,
aproape toate întrecerile atletice,
cu excepţia probelor de 3.000
de metri obstacole, aruncarea
ciocanului și 10.000 de metri. Cu
toate acestea, cei aproximativ 20
de sportivi ai CS “U” Cluj care vor
participa la această competiţie
au mari șanse să câștige măcar
opt medalii, conform decanului
facultăţii de sport clujene,
Vasile Bogdan. “Evenimentului
de la Cluj i se va acorda atenţia
cuvenită. Va veni, printre alţii, și un

P

reprezentant al Federaţiei Române de Atletism, care
va acorda premii speciale din partea acestui for celor
mai buni atleţi la masculin și feminin. De asemenea,
universitatea din Bacău s-a hotărât să se implice și
să acorde trei cupe celor mai bune cluburi și secţii
universitare la finalul acestei competiţii. Evident,
noi ne bazăm pe sportivii noștri, majoritatea atleţi
ai clubului Universitatea și ne așteptăm chiar la un
număr de 10 medalii”.

Concurs pentru lotul naţional
„În primul rând ne bazăm pe Alexandru Tufă și Judit
Nagy, care, dacă vor obţine rezultate foarte bune, pot
face un prim pas chiar către Olimpiadă”, a declarat
rectorul FEFS, în același timp și membru al Biroului
Federal din cadrul federaţiei de atletism. Întrecerile
vor debuta sâmbătă, de la ora 13:00, iar duminică
concursul se va relua în jurul orei 08:30. Conform
organizatorilor, probele la 100 de metri masculin
și feminin, precum și săritura cu prăjina, probele
de înălţime și 400 de metri masculin sunt vedetele
acestei întreceri. “Acesta este primul concurs care
deschide sezonul de atletism în aer liber și
reprezintă un criteriu de selecţie pentru campionatele
europene a multor atleţi ai noștri. Competiţia de la
Cluj este foarte importantă pentru că prima impresie
contează întotdeauna, iar în urma acestei întreceri și

atleţii clujeni sunt favoriţi la medalii

a Grand Prix-ului de la București,
tot din această lună, se vor
alcătui loturile naţionale, acolo
unde sperăm că vor fi selectaţi și
atleţii noștri. Din păcate, sportul

universitar de la noi nu este cel care ar trebui să
fie. În alte ţări europene studentii sunt cei mai buni
sportivi și la nivel de seniori. Cluburile universitare
trebuie să fie cele care dau tonul”, a mai spus Vasile
Bogdan.

Universitatea Cluj a fost înfrântă de Steaua pe teren propriu

octavian Chihaia:
„nu știm să proităm de ocazii“
lipsa de experiență și greșelile jucătorilor clujeni și-au spus cuvântul.

E

chipa de rugby a „U“ Cluj a
disputat sâmbătă, 30 aprilie,
pe teren propriu etapa cu
numărul VI a Superligii CEC Bank,
etapă în care a întâlnit echipa CSA
Steaua. Partida s-a încheiat cu
scorul de 35-15 pentru bucureșteni,
iar Universitatea a suferit o nouă
înfrângere pe teren propriu. „Lipsa
de experienţă și greșelile individuale
sunt cele care ne fac să pierdem
de cele mai multe ori. Nu știm să
profităm de ocaziile pe care le avem.
Urmează meciul din deplasare cu
echipa CSU Arad pe care trebuie
neapărat să-l câștigăm. Cărţile se
vor juca oricum în toamnă, în playout”, a declarat tehnicianul rugbyiștilor clujeni, Octavian Chihaia.

„Și-au apărat onoarea“
Chiar dacă a pierdut, echipa „U“
Cluj a făcut un joc bun, dinamic,

Florin mihAltE
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OPTIMISM
SalVaRe de la ReTROGRadaRe

Rugby-ul românesc este sponsorizat de Roșia Montană Gold Corporation

după cum declară și antrenorul Stelei: „A fost o partidă
interesantă, felicitări „U“Cluj pentru modul în care și-au
apărat onoarea. Pentru noi a fost un meci destul de greu,
cu multe faze care nu ne-au făcut onoare”. Universitarii

clujeni se află în continuare pe
poziţia a șaptea a clasamentului cu
un singur punct, urmaţi de echipa
arădeană cu 0 puncte.

Antrenorul secund și căpitanul Universităţii
Cluj, Cristian Săuan, se declară optimist în
privinţa salvării echipei de la retrogradare. ”Mai
este mult până la terminarea campionatului. Se
joacă tur-retur și în ciuda faptului că avem un lot
destul de mic și câţiva jucători accidentaţi, sunt
convins că ne vom salva de la retrogradare. Totul
se va decide însă în play-out”. Universitatea Cluj
va disputa etapa cu numărul VII în deplasare, pe
terenul echipei CSU Arad în data de 7.05
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antrenorii și sportivii au nevoie de un model intuitiv pentru a antrena mintea performerilor
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mAriUs CrăCiUn

Dezvoltarea abilităților mintale la sportivi (2)
În afară de abilităţile mintale ofensive, despre care am vorbit în numărul trecut,
există și abilităţi mintale defensive.

Abilităţile mintale defensive
jută sportivul să aibă
rezultate constante
în orice condiţii. Dacă
abilităţile mintale
ofensive sunt necesare pentru
realizarea excelenţei, sportivii au

A

nevoie de calităţi defensive pentru
a-și menţine excelenţa, a depăși
dificultăţile, pentru a performa
în situaţiile unor evenimente
majore cum ar fi Jocurile Olimpice.
Aceste abilităţi ajută sportivii să

fie constanţi și echilibraţi în orice
condiţii. Dorinţa de excelenţă
manifestată în antrenamente
permite evoluţii eficiente în
competiţii.
Controlul anxietăţii de competiţie
devine foarte importantă cu
cât semnificaţia concursului
crește. Abilitatea de a controla
furia și frustrarea înainte și după
competiţie permite sportivilor să
se echilibreze rapid și să-și revină
din greșeli în urma problemelor
apărute.
Controlul energiei mintale are trei
aspecte diferite: 1) abilitatea de
a crește nivelul de intensitate, 2)
abilitatea de a-și recupera energia
în pauzele dintre evenimente, și 3)
abilitatea de a ajusta energia, în
sus sau în jos, în funcţie de situaţia
competiţională.
Calitatea de a-ţi reveni rapid după
ce ai suferit un eșec este o abilitate
mintală deosebit de importantă în
competiţiile lungi, care necesită
efort prelungit.
Răspunsul flexibil, diferenţiat la
schimbările survenite în mediu

parteneri și sponsori

poate fi esenţial în competiţiile de
mare anvergură unde condiţiile de
desfășurare se modifică mult.
Abilitatea de a se concentra
pe sarcină în pofida stimulilor
distractori este de-asemenea
critică în competiţiile de înalt nivel.
Cuvintele cheie care descriu
cel mai bine abilităţile defensive
sunt: echilibru, mobilitate,
rezistenţă. Sportivii cu scoruri
mari la abilităţile defensive sunt
indivizi pe care antrenorii pot
conta întotdeauna, indiferent de
importanţa competiţiei.
Ce aduce nou modelul
ofensiv-defensiv faţă de lista
obișnuită a abilităţilor mintale?
În primul rând oferă antrenorilor
posibilitatea să explice mai bine
comportamentul sportivilor. Iată
câteva exemple:
Un sportiv are bune
rezultate pe plan naţional,
dar face greșeli foarte mari în
competiţiile internaţionale, de nivel
ridicat. Acest sportiv are abilităţi
ofensive foarte bune, dar la nivelul
defensiv ar trebui să mai lucreze.

1.

Are dificultăţi în a-și controla
anxietatea competiţională, din
cauza dorinţei prea mari de a
învinge și capacităţii lui limitate
de a-și gestiona nivelul energiei
psihice. Ar trebuie să înţeleagă că
anxietatea este un lucru normal
iar adevărata slăbiciune constă în
refuzul de a se adapta.

2.

Sportivul a devenit
plafonat. Nu își mai
îmbunătăţește rezultatele și
pierde în faţa acelorași adversari.
Rezultatele nu arată că este un
sportiv de excepţie, dar antrenorul
vede în el un mare potenţial. Poate
fi un individ cu bune capacităţi
defensive, dar cu carenţe la nivel
ofensiv: încredere, plăcerea riscului
sau capacitatea de a-și alege și
îndeplini scopurile propuse.
Abilităţile ofensive ne ajută
să atingem rezultate bune, cele
defensive ne dau consistenţă
și echilibru. O combinaţie
reușită a acestor două tipuri
de calităţi mintale există la
sportivii de elită!

