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CSU Ploiești-„U“ Mobitelco BT Cluj
Știinţa Dedeman Bacău-„U” Transilvania Cluj
Bianca Cenan – proilul unei jucătoare de volei
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VICECAMPIOANElE!!!

„U“ Jolidon Cluj a avut un nou sezon de excepție în Liga
Națională de handbal feminin. Elevele lui Gheorghe Covaciu
au trecut peste toate greutățile și au adus medalia de argint
pentru a doua oară consecutiv.
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„U“n punct de vedere

Ovidiu Vasu,
director executiv CS „U“ Cluj

Ce facem cu recomandările UE în domeniul sportului?

A

rticolul 165 din Tratatul de la
Lisabona privind funcţionarea
Uniunii Europene a acordat UE
mandatul de a sprijini, coordona
și completa iniţiativele statelor
membre în domeniul politicii sportive. Obiectivul
Comisiei UE este de a extinde dimensiunea europeană a sportului în cooperare strânsă cu statele membre, organizaţiile sportive, societatea
civilă și cetăţenii. De ce? Pentru că activităţile
sportive și de agrement îmbunătăţesc starea sănătăţii și aduc, în aceleași timp, beneicii sociale
și educaţionale. Pentru că practicarea activităţilor izice joacă un rol esenţial în prevenirea bolilor, iar crearea unor medii favorabile practicării

sportului și activităţilor de agrement ar putea reduce numărul accidentelor și cazurilor de rănire
înregistrate. Apartenenţa la o echipă, principiile
de fair play, de respectare a regulilor jocului,
respect faţă de ceilalţi, solidaritate și disciplină,
precum și organizarea de activităţi sportive
adresate amatorilor cu sprijinul cluburilor sportive non-proit și al voluntariatului sunt elemente
menite să consolideze cetăţenia activă. Sportul
oferă, de asemenea, posibilităţi atractive pentru
implicarea și angajamentul tinerilor în societate
și poate avea un efect beneic în contracararea
delincvenţei. Comisia UE recunoaște importanţa
subvenţiilor publice pentru sportul practicat la
nivel de performanţă, precum și pentru activi-

tăţile sportive deschise participării tuturor și se
pronunţă în favoarea acordării acestor subvenţii, cu condiţia ca acestea să ie acordate în
conformitate cu legislaţia comunitară. În multe
state membre, sportul este parţial inanţat prin
intermediul unei taxe sau al unui impozit asupra
jocurilor de noroc sau a serviciilor de loterie
organizate de stat sau autorizate de acesta.
Comisia invită statele membre să încerce să
elaboreze modalităţi optime de menţinere și
dezvoltare a unui model de inanţare mai durabil
prin intermediul căruia să se acorde un sprijin
pe termen lung organizaţiilor sportive.

continuare în pagina 5
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„Studentele“ au terminat cu o victorie de orgoliu, 22-17 (11-8) cu HC Zalău

HAN DB AL

HAN DB AL

Cristina BotîrCă

Un sezon foarte bun
pentru „U“ Jolidon
Echipa clujeană de handbal feminin a primit medaliile de
vicecampioană la inalul ultimei partide a Ligii Naţionale.

„u“ Jolidon
are din nou motive de sărbătoare
foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro
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chipa de handbal
feminin „U” Jolidon
Cluj a vrut să termine
cu o victorie un nou
sezon reușit al Ligii Naţionale,
mai ales că în Sala Sporturilor
„Horia Demian” venea HC Zalău,
o formaţie care a pus mereu
probleme clujencelor. Elevele
pregătite de Gheorghe Covaciu
au trecut peste înfrângerea de la
București din etapa precedentă
și au reușit să își pună amprenta
în totalitate asupra partidei cu
Zalăul. Tivadar și compania au
început în forţă meciul, iar tabela
de marcaj a arătat o diferenţă de
șapte goluri, 10-3, la jumătatea
primei reprize. Montate de
antrenorul Gheorghe Tadici,
oaspetele au redus din handicap
și au intrat la pauză cu un deficit
de doar trei goluri, 11-8. Cea de-a
doua repriză nu a adus nimic
nou. Clujencele le-au menţinut pe
adversare la o diferenţă constantă
de patru, cinci goluri, iar elevele lui
Gheorghe Tadici nu au mai putut
să revină în meci. Astfel, la finalul
unei partide dominate de la un
capăt la altul de către “U” Jolidon,
alb-negrele s-au impus cu 22-17, o
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ultimă victorie în campionat numai bună
pentru desfăcut șampanii. Principalele
marcatoare au fost Mihaela Tivadar, opt goluri,
Laura Oltean, cinci goluri, Adriana Tudorache și
Florina Chintoan, câte patru goluri, care, alături
de colegele lor, au sărbătorit cu medaliile la gât titlul
de vicecampioană. Deși și-au asigurat matematic
locul al doilea încă de acum două etape, ardelencele
au primit cupa și medaliile abia la finalul partidei cu
Zalăul. Pe parchet, pentru a se bucura cu colegele
lor, au coborât Simona Vintilă, care s-a hotărât să ia
o pauză pentru a da naștere unui copil și Mihaela Ani
Senocico, o handbalistă care nu a jucat în ultimele
meciuri din cauza unor probleme grave de familie.
De asemenea, premiat a fost și antrenorul Gheorghe
Covaciu, cel care nu știe încă dacă va mai rămâne și
în sezonul următor la echipă.

Urmează Cupa României
„Am jucat pentru Senocico și Vintilă, fetele s-au
dăruit exemplar și au meritat fără discuţii victoria.
Le mulţumesc pentru înţelegerea de care au dat
dovadă. A fost un sezon bun, deocamdată nu știu
dacă voi rămâne, deoarece contractul meu expiră
la 30 iunie. Dacă vor veni cu o ofertă serioasă
putem discuta. Dacă ar fi după mine, nu aș pleca
niciodată din Cluj. Între mine și Tadici e un orgoliu
mare, de asemenea între echipe există o concurenţă
pe teren și mă bucur pentru această victorie“, a
declarat Gheorghe Covaciu. Antrenorul de care
se leagă performanţele din ultimele sezoane ale
echipei clujene ar putea fi convins să rămână nu
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doar de către oficiali, ci mai ales de către jucătoare.
“Nu cred că ne lasă pentru că îi suntem prea dragi
și cred că va continua cu noi. A fost un sezon bun
acesta, iar la anul cred că am putea depăși chiar
și Oltchimul, de ce nu? Dacă avem încredere în noi
putem reuși”, a spus Nicoleta Dincă, extrema stângă
a vicecampioanei României. În urma poziției secunde
în clasamentul Ligii Naționale, ”U” Jolidon va juca în
preliminariile sezonului următor al Ligii Campionilor,
însă până atunci mai are de disputat, în acest
week-end, meciurile din Cupa României, competiţie în
care ţintește finala.
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Silvășan și colegii săi au finala în propriile mâini foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro

„u“ Mobitelco Bt – CSU Ploiești 1-1 (89-79, 69-82)

oViDiU teBU

Finală echilibrată

după primele două meciuri ale inalei Campionatului Naţional de baschet masculin, disputate la Ploiești,
„U“ mobitelco Bt și CSU Ploiești se ală la egalitate, scor 1-1.
După ce în semifinale
„U” Mobitelco BT a
trecut de Gaz Metan
Mediaș, scor 3-2, echipa
antrenată de Marcel Ţenter a
făcut deplasarea la Ploiești pentru
reeditarea finalei de anul trecut,
atunci când, după patru meciuri,
medaliile de campioni au rămas la
Ploiești. Clujenii au mers în Sala
„Olimpia” cu gândul să câștige cel
puţin un meci din primele două
partide ale finalei. Obiectiv atins
de către clujeni, care s-au impus în
chiar prima întâlnire, scor 89-79,
în urma unui meci în care Kyndall
Dykes a fost eroul principal, cu
36 de puncte și nouă recuperări.
Dykes a fost urmat în clasamentul
celor mai buni marcatori de Mihai
Silvășan care, pe lângă cele două
aruncări reușite din interiorul
semicercului și alte patru aruncări
de la linia de libere, a punctat de
șase ori din spatele liniei de trei

E

puncte, pentru un total de 26 de puncte. Cu această
primă victorie, avantajul terenului propriu s-a mutat în
tabăra clujenilor, iar acum meciurile pe care aceștia
le vor disputa acasă pot fi decisive în stabilirea
campioanei.

Înfrângere în al doilea meci
După victoria din primul meci, oboseala și-a făcut
simţită prezenţa în tabăra clujeană, iar cea de-a doua
partidă le-a revenit ploieștenilor, care au câștigat cu
82-69. Clujenii au ţinut aproape de rivalii lor în primele
două sferturi, atunci când la pauza mare scorul era
egal, 39-39. În ultima parte a meciului ardelenii au
cedat fizic, iar prahovenii s-au distanţat decisiv pe
tabelă. Cel mai bun marcator din echipa gazdelor a
fost Kevin Ford II, cu 20 de puncte, în timp ce Mihai
Silvășan a completat jocul bun din prima partidă cu
încă 19 puncte, pentru a fi cel mai bun marcator al
clujenilor. „La Ploiești a fost o serie foarte grea, care
ne-a costat foarte multă energie, mai ales prin prisma
faptului că în primul meci nu am riscat prea mult,
am insistat mai mult pe titulari, ceea ce s-a resimţit
în partea a doua a meciului doi. E bine că am reușit
să întoarcem seria în favoarea noastră, iar acum ne
așteaptă două partide foarte grele la Cluj-Napoca,

însă sperăm să jucăm foarte bine
și să le câștigăm. Totuși, pentru a
ne impune în următoarele meciuri
trebuie să reducem numărul
greșelilor atât în apărare cât și
în atac, pentru că ploieștenii
speculează orice greșeală, iar mai
ales efortul colectiv din apărare
trebuie să fie mai calitativ decât
la Ploiești”, a declarat antrenorul
Marcel Ţenter. Pentru că finala se
joacă după sistemul „cel mai bun
din șapte meciuri”, următoarele
două întâlniri se vor disputa la ClujNapoca, sâmbătă și duminică, de
la ora 18.00. Dacă „U” Mobitelco
BT va câștiga ambele partide de
la Cluj, scorul general va deveni
3-1, iar „studenţii” vor mai avea
nevoie doar de o victorie pentru a
primi medaliile de campioni. După
meciurile din acest week-end,
cele două echipe se vor deplasa
la Ploiești pentru meciul cinci al
finalei, care va avea loc în data

de 28 mai, iar apoi, dacă va mai fi nevoie, meciul al
șaselea se va disputa la Cluj-Napoca în data de 1
iunie. Dacă după acest meci cele două echipe vor fi la
egalitate, partida decisivă se va disputa la Ploiești, în
data de 5 iunie.
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alin Bondar
a fost eroul clujenilor la Bacău
(foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)

elevii lui Ștefan Constantin au nevoie de un punct în ultima etapă

LaUrenţiU BoariU

Cu un picior
în cupele europene
handbaliștii de la „U“ transilvania Cluj au remizat, 29-29 (12-18), în deplasare cu știinţa dedeman Bacău
și sunt aproape caliicaţi în sezonul următor al cupelor europene.
chipa de handbal
masculin „U“
Transilvania Cluj a
scos un egal în ultima
etapă, în deplasare la Știinţa
Bacău, rezultat care propulsează
practic formaţia clujeană în cupele
europene. Meciul nu a fost nici
pe departe unul ușor pentru elevii
lui Ștefan Constantin. Gazdele au
început în forţă partida și după o
primă repriză aproape perfectă,
cu un Rotaru în formă maximă,
conduceau cu 18-12. Partea a
doua a jocului a început în aceeași
notă, iar băcăuanii au reușit să
își mărească avansul la 20-12 în
minutul 34. Clujenii au reușit însă
să se trezească din corzi, după
ce au profitat și de accidentarea
băcăuanului Manea, unul dintre
cei mai buni jucători ai gazdelor
pe faza defensivă, și au revenit
puternic în meci. „Alb-negrii“ au
redus treptat din handicap, iar
în ultimele secunde au reușit să
egaleze la 29, prin Bondar, care a
trimis o aruncare cu podeaua ce
l-a surprins pe portarul gazdelor.
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Pentru Știinţa Dedeman Bacău au înscris: Rotaru 7,
Petrea 5, M. Bondar 4, Ghiţă 3, Gurkovskyy 3, Iancu
3, G. Bujor 3, Păunică 1. Iar pentru „U“ Transilvania au
punctat: Nicolae 6, Burcă 5, A. Bondar 5, Ghionea 4,
Vujadinovic 4, Mocanu 2, Lazăr 2, Mihai 1.

Constantin, mulţumit de revenire
La finalul partidei care îi duce pe clujeni cu un pas
mai aproape de Europa, antrenorul Ștefan Constantin

și-a felicitat jucătorii pentru forţa
și determinarea de care au dat
dovadă în repriza secundă a
meciului cu Știinţa Bacău. „Sunt
fericit pentru că am reușit să
revenim de la opt goluri. Jucătorii
mei au avut încredere în forţele
proprii. În repriza a doua am
încercat să jucăm cât mai exact
și mai determinaţi și am reușit să
recuperăm gol după gol.
Îmi felicit jucătorii pentru puterea
de care au dat dovadă. A fost o
atmosferă frumoasă,mai puţin
la final. Știu că e greu să pierzi
puncte, dar cred că este un
rezultat echitabil într-un meci care,
după părerea mea, a fost de nivel
european. În repriza a doua am
schimbat tactica, le-am cerut celor
din apărare să fie mai agresivi.
Am făcut o mutare inspirată,
cu Cristinel Burcă pe partea
dreaptă, am mutat pivotul din
faţa lui și rezultatele s-au văzut.
Este un jucător puternic, care a
înscris multe goluri, a reușit multe
incursiuni prin care a destabilizat
echipa adversă și după aceea a

fost mult mai ușor“, a declarat antrenorul clujenilor
la finalul egalului din deplasare cu Știinţa Dedeman
Bacău.
De cealaltă parte, Eliodor Voica, tehnicianul
moldovenilor, a spus că echipa sa a prestat un joc cu
fluctuaţii mari pe parcursul întregului sezon.

Un punct final
„Nu putem spune că am avut o evoluţie bună,
ci una cu fluctuaţii mari care nu a ieșit deloc
din graficul cu care am fost obișnuiţi în ultima
vreme. Am avut aceleași probleme ca de obicei
și îmi pare rău că se adeverește în mare măsură
faptul că ne lipsește știinţa de care avem nevoie
pentru a câștiga unele jocuri“, a spus Voica,
conform handbalvolei.ro. Cu o etapă înainte
de finalul campionatului, clujenii ocupă
locul cinci, cu un punct avans și avantajul
rezultatelor directe în faţa băcăuanilor.
Elevii lui Ștefan Constantin au nevoie de un egal
în ultima etapă, pentru a-și asigura participarea în
Europa. Misiunea lor din ultimul meci al sezonului
nu va fi însă una ușoară, întrucât vor întâlni,
acasă, pe UCM Caraș-Severin, una dintre echipele
puternice ale campionatului și ocupanta locului
patru în clasamentul Ligii Naţionale. Băcăuanii au
însă o misiune și mai dificilă, pentru că vor juca în
deplasare la HC Odorhei, echipă care se luptă pentru
poziţia secundă.
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elevii lui Chihaia nu au avut nici o șansă împotriva băimărenilor

raMona CULCiar
urMare Din pagina 1

Eșec în primul meci
al returului

Rugbiștii clujeni au
început cu stângul
returul Superligii.

Ce facem cu
recomandările
UE în domeniul
sportului?
rugbyștii clujeni
se pregătesc
pentru meciul cu
Dinamo București
(foto: Radu Oltean,

chipa de rugby a
Universtăţii Cluj a
început sâmbătă, 14
mai, returul Superligii
Naţionale în deplasare la
campioana en-titre, CSM Știinţa
Baia Mare. În faţa a aproximativ
250 de spectatori pe stadionul
„Lascăr Ghineţ“, elevii antrenaţi de
Octavian Chihaia nu au avut nici o
șansă în faţa băimărenilor.
Ei au pierdut cu scorul categoric
de 7-66. Gazdele au marcat nu
mai puţin de 10 eseuri. Opt dintre
acestea au fost transformate,
iar alb-negrii au închis tabela cu
cinci minute înainte de final, cu o
încercare transformată de Ovidiu
Brădăţan

E

Accidentările au decimat echipa
Octavian Chihaia a făcut
deplasarea cu un lot foarte
subţirel și foarte tânăr din cauza
accidentărilor lui Bogdan Voicu,
Silviu Vasiliu, Remus Cîtea, Mihai
Gorcioaia și Claudiu Curcă. Și
Știinta Baia Mare a preferat să
dea o șansă și celor mai tineri sau
celor care au evoluat mai puţin
până acum în campionat. Partida

www.clujtoday.ro)

a fost arbitrată de Claudiu Clapon, Emanuel Gorodea,
Bogdan Sofianu, toţi din Iași, iar observator din
partea Federaţiei Române de Rugby a fost Ioan
Bărnuţiu din Cluj-Napoca. Echipa Universitară a fost
compusă din: Buzea, Sălăjan, Doroftei - B. Ionescu,
B. Ionut - N. Rus, Gavril, Barbu - Pralea, Brădăţan Cosma, Spătaru, Săuan, Uţiu - Wagner. Au mai jucat:
Petucher, Gheţa, Moldovan, Paul Ailenei, Martac,
Marinca, Văscan. Antrenori: Octavian Chihaia și Simion
Marginean. Pentru echipa de rugby a Universităţii Cluj
urmează tot un joc în deplasare, la formaţia Dinamo
București.
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SperanȚe
Vor Victoria cu DinaMo
„Mergem să facem un joc bun și de ce nu,
să câștigăm. Sperăm să recuperăm toţi băieţii
accidentaţi. Am fost la un pas de victorie în
partida de acasă din tur, sperăm acum chiar să
reușim, dar totul depinde de cum se recuperează
accidentaţii“, a declarat tehnicianul Octavian
Chihaia. Meciul cu Dinamo București este
programat sâmbătă, 21 mai, de la ora 11:00 și
contează pentru etapa a IX-a a Superligii CEC.

clujencele au câștigat cea de-a doua medalie consecutivă de argint

…

Pentru a contribui la elaborarea modelului
de inanţare a
sportului, Comisia va efectua un studiu independent referitor la inanţarea,
atât din partea sectorului public
cât și a celui privat, a sportului
practicat la nivel de performanţă și a activităţilor sportive
deschise participării tuturor în
statele membre și la impactul
schimbărilor actuale din acest
domeniu. În ansamblu, viziunea
pe care Comisia o promovează
în sport este una complexă și
ambiţioasă, menită să răspundă așteptărilor însuleţite de
Tratatul de la Lisabona, dar
și de Strategia 2020. Așadar,
sportul nu este văzut doar
ca un domeniu cu o valoare
per se, ci este pus în legătură
cu creșterea economică, pe
care ar trebui să o potenţeze.
Sportul poate aduce o contribuţie importantă la creșterea
economică și la crearea de
locuri de muncă pe termen lung
în întreaga Uniune. De asemenea, competiţiile majore sunt
văzute ca o oportunitate clară
de dezvoltare a turismului, ca
sector esenţial al economiei.
În plus, Comisia apreciază
rolul pe care sportul îl are în
educaţia tinerilor și care este,
fără îndoială, de o importanţă fundamentală pentru
dezvoltarea lor armonioasă.

raMona CULCiar

Vicecampioane la Under 20
Baschetbalistele
antrenate de Florin
Covaciu au pierdut
inala cu Olimpia
București.

B

aschetbalistele Universităţii
Cluj au participat, în
perioada 7-8 mai,la Turneul
Final – Four Under 20 găzduit de
București, unde au câștigat pentru
a doua oară consecutiv medalia
de argint. Elevele antrenate de
Florin Covaciu au ajuns în finala
Campionatului Naţional de baschet
feminin U20 cu formaţia Olimpia
București, finală pe care au pierdut-o
cu scorul de 54-63 (16 - 15, 8- 15,
12 - 16, 18 - 17).

Pentru Universitatea Cluj au
marcat: Marta Fodor – 15 p,
Norina Pop - 10 p, Roxana Pătruţ
– 7 p, Bocksai Orsolya – 7 p, Flavia
Ferenczi – 7 p, Kilin Tunde – 6 p și
Angela Al Shaar – 2 puncte. Pentru
Olimpia București au marcat: Bigica
– 19 p, Grigore – 11 p, Ursu – 11 p,
Cursaru – 10 p, Florea – 5 p, Crăciun
– 5 p, Chelariu – 2 puncte.

eXperienȚĂ
JoacĂ și în echipele
De Senioare
Ambele loturi au fost
formate în marea majoritate
din baschetbaliste care
activează și în campionatul
de senioare. În campionatul
naţional Divizia A, Olimpia
București a terminat pe locul
opt, iar „U“ Cluj s-a clasat
pe 10. La turneul inal au
participat și formaţiile Sportul
Studenţesc și LPS Arad,
care au terminat pe locurile
trei, respectiv patru. Sportul
Studenţesc a câștigat
cu scorul de 71-63
confruntarea cu LPS Arad.

Ghinionul accidentărilor
„Felicit fetele! Nu zic că nu s-ar
fi putut mai mult, dar am avut
ghinion, dacă putem spune
așa, prin accidentarea lui Flavia
Ferenczi, Bocskai Orsolya și
Norina Pop. Ne-am atins obiectivul,
adică măcar ne-am păstrat titlul
de vicecampioane“, a declarat
antrenorul universitarelor, Florin
Covaciu.

tinerele baschetbaliste și-au demonstrat, încă odată, valoarea
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campionatele naționale Universitare au fost găzduite în Parcul ”Iuliu Hațieganu”

OMNISPORT

raMona CULCiar

Trei medalii de aur și cinci de
bronz la „Universitare“

perforManȚe

atleții clujeni au reușit să obțină rezultate
bune, în ciuda timpului nefavorabil.

acultatea de Educaţie
Fizică și Sport din cadrul
Universităţii Babeș-Bolyai
a găzduit pentru a doua
oară la Cluj, în zilele de 7 și 8 mai,
Campionatul Naţional Universitar,
în Parcul Sportiv „Iuliu Haţieganu“.
La competiţie au participat
peste 150 de sportivi de la 22 de
universităţi din ţară, printre care
și aproximativ 20 de sportivi ai
Clubului Sportiv Universitatea Cluj.
Sâmbătă și duminică au avut 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. Atleţii legitimați la „U“
Cluj și-au trecut în palmares trei
medalii de aur și cinci de bronz.
„La Campionatele Naţionale

F

competiția atletică a strâns la Cluj peste 100 de sportivi

locul i
Alexandru Tufă - Înălţime = 2,14 m
Andreea Călugăru - Lungime = 5,80 m
Levente Kecskes - Prăjină = 4,30 m

locul iii
Gabriel Sălăjan - 100 m = 11.08
Judith Nagy - 100 m garduri = 14.81
Răzvan Pop - 3.000 m = 8.39.3
Judith Nagy - Suliţă = 39,14 m
Gabriel Sălăjan, Roland Kiss, Mihai Strâmb,
Bogdan Roman – 4x100 m

Universitare, atleţii aruncători și-au îndeplinit
obiectivele de performanţă și și-au stabilit recorduri
personale, chiar dacă au fost vitregiţi de timpul
nefavorabil din ziua concursului, vânt năpraznc și
ploaie“, a declarat antrenorul secţiei de atletism al
Universităţii Cluj, Karol Raduly. Universitatea
Babeș-Bolyai (UBB) a ocupat la finalul competiţiei
locul 6 în clasamentul universităţilor cu trei medalii de
aur, una de argint și șase de bronz.

Sportivele din Cluj au obținut trei locuri I

12 medalii la judo
Corina Căprioriu a obținut o nouă medalie de aur la competiția din deva.
Judokanele
clujence au reușit
să obțină noi
performanțe la nivel
național

s

ecţia de judo a "U" - CSM
Cluj a participat la Cupa
României și la Campionatul
Naţional Ne-Waza desfășurat în
perioada 7 - 8 mai la Deva. La Cupa
României, judokanele au obţinut
trei medalii de aur prin Monica
Ungureanu la categoria 52 kg,
Loredana Ohâi la categoria 57 kg și
Corina Căprioriu la 63 kg, precum
și patru de bronz prin Diana Kovacs
la categoria 48 kg, Cristina Matei la
52 kg, Ana-Maria Lazăr la 63 kg și
Ramona Ene la categoria + 78 kg.
La Campionatul Naţional Ne-Waza

"U" - CSM Cluj a obţinut două
medalii de aur prin Monica
Ungureanu la categoria 52 kg,
Loredana Ohâi la categ. 63 kg și
trei de bronz prin Cristina Matei la
52 kg, Ana-Maria Lazăr la 63 kg și
Dragoș Câmpean la categoria 66 kg.

Participare bună pentru „U“ Cluj
„Ne-am prezentat la Cupa
României cu sportive pe fiecare
categorie de greutate, chiar și
cu două sportive pe categorie
(regulamentul permite să înscrii
în această competiţie un număr

nelimitat de sportivi, dar cu vârsta
peste 15 ani). Rezultatele au fost
conform așteptărilor, sportivele
noastre și-au confirmat valoarea,
câștigând fără nici o problemă la
categoria 63 kg prin Căprioriu,
52 kg Ungureanu, iar o surpriză
frumoasă a făcut Loredana Ohâi în
finala categoriei 57 kg câștigând
prin IPON în faţa sportivei de
la CS Steaua, Andreea Chițu Campioana Europeană Under 23
în anul 2010“, a declarat
antrenoarea „U“ - CSM Cluj,
Gianina Andreica. RAmonA CulCIAR
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tânăra urmează un masterat, pe lângă slujba cu normă întreagă și activitatea sportivă
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Bianca Cenan – profilul
unei jucătoare de volei
Coordonatoarea
de joc a echipei
„U“ Cluj studiază
cursurile masterale ale Facultății
de Psihologie și
științele Educației.
ianca Cenan este
născută în 6 noiembrie
1987, lucrează de la
19 ani ca și pompier
în cadrul Inspectoratului pentru
situaţii de urgenţă „Avram Iancu“
din Cluj-Napoca, este coordonator
de joc la echipa de volei fete „U“
Cluj și masterandă a Facultăţii de
Psihologie și Știinţe ale Educaţiei.

B

Bianca cenan este una dintre cele mai
talentate voleibaliste din Transilvania

La ce vârstă ai descoperit voleiul?
Cum ai ajuns să practici acest
sport?
Eram în clasa a V-a când am fost
selecţionată în echipa de volei la
junioare a Liceului Unirea. Cred
că am fost impresionată de faptul
că este un sport care se joacă cu
mingea și, fiind copil, asta m-a atras
și m-a fascinat mai mult.
Cu ce te ocupi când nu joci volei?
Care sunt pasiunile tale în afară
de volei?
Pe lângă antrenamentele zilnice
frecventez cursurile de masterat ale
Universităţii Babeș Bolyai din cadrul
Facultăţii de Psihologie și Știinţe
ale Educaţiei și lucrez la
Inspectoratul pentru Situații de
Urgență (ISU) Cluj. Pe lângă volei
îmi plac beachvolley-ul și înotul.

O viață activă
Nu e dificil să practici sport de
performanţă, să fii masterandă și
să te și “lupţi cu focul”?
De mică sunt obișnuită cu o viaţă
activă și în momentul de faţă mi-ar
fi greu să renunţ la oricare din
lucrurile care le fac. Perioada de
început recunosc că a fost mai
grea, cu antrenamente, să lucrez și
să merg și la școală, dar ,cu toate
acestea nu m-am gândit niciodată
să renunţ.
Cum ai ajuns să lucrezi la
pompieri? Cum este să lucrezi
într-o lume a bărbaţilor?

După ce am terminat liceul, m-am
gândit să mă înscriu la Școala de
Poliţie și, în paralel, să merg și la
facultate, dar în cazul acesta eram
nevoită să renunţ la volei. În anul
2007, când s-au făcut o serie de
angajări, m-am înscris și eu și am
trecut cu bine peste examene,
fiind admisă. Când se merge la o
intervenţie, de obicei se merge la
cazuri disperate și la faţa locului îţi
dai seama că munca în echipă nu
face diferenţa că sunt bărbaţi sau
femei. Așadar m-am integrat în acest
colectiv și am fost și acceptată.
Te-ai gândit vreodată să renunţi
la volei?
Nu, nu m-am gândit niciodată să
renunţ pentru că îmi place și merg
cu drag.
Crezi că se va ajunge vreodată
în România să se poată trăi
decent din acest sport?
Sunt echipe în România unde deja
se trăiește decent din volei. Eu
sper ca pe viitor să se investească
mai mult în acest sport și în echipa
Universităţii pentru că sunt convinsă

că peste tot sunt oameni care sunt
pasionaţi de volei.

Un sezon cu surprize
Cum ţi s-a părut sezonul recent
încheiat? Ce așteptări ai de la
următorul sezon?
Sezonul recent încheiat a fost
unul cu surprize pentru noi. Ne-am
mobilizat și am trecut cu bine peste
schimbările apărute pe parcursul
anului și în final ne-am îndeplinit
obiectivul, de a rămâne în Divizia A.
Pentru sezonul următor îmi doresc
să joc și să dovedesc echipei și,
totodată, mie că putem obţine un
loc mult mai bun în clasament și
astfel oamenii să prindă mai multă
încredere în noi.

Felicitări pentru realizările tale
și mult succes pe mai departe.
Ai un mesaj pentru suporteri?
Mulţumesc pentru felicitări!
Suporterii îi așteptăm la sală pentru
a ne susţine și pentru a prinde
încredere în ambiţia și tinereţea
noastră.
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95 la sută din activitatea antrenorilor rămâne în afara evaluărilor

OPINIE OPINIE

OPINIE

OPINIE OPINIE

Dr. MariUs CrăCiUn, psihoLog

Momentele dinaintea competiției
Îndrumările date de antrenori înainte de intrarea pe teren pot i decisive.
(jucătorii) execută performanţa.
Exceptând anumite sporturi de
echipă, unde există posibilitatea
unor time-out-uri în care se dau
îndrumări sportivilor, antrenorii
nu au prea multe posibilităţi să
influenţeze performanţa sportivă.
Este oare posibil ca acţiunile și
cuvintele antrenorilor din aceste
ultime minute să influenţeze
decisiv evoluţia sportivilor?
Dincolo de exagerările din media,
este un adevăr că gestionarea
de către antrenori a acestor
momente poate fi decisivă.

Recomandări
pentru antrenori

nul din paradoxurile
vieţii de antrenor este
că majoritatea timpului
petrecut cu sportivii
nu este deloc evaluat, în timp ce
o scurtă perioadă pe parcursul
competiţiilor este intens judecată
și evaluată. Antrenorii petrec 95%

U

din munca lor la antrenamente,
în timp ce evalurea muncii lor
se face pe restul de 5%, adică
timpul petrecut în competiţii.
Antrenoratul este una din puţinele
profesii în care o muncă intensă
și un mare angajament se dedică
unui eveniment sportiv în care alţii

Iată o listă de recomandări
pentru antrenori în ceea ce
privește acţiunile din minutele
de dinaintea competiţiilor.
Aceste recomandări se bazează
pe observaţiile unor mari
antrenori, feedback-uri din partea
unor sportivi de renume și pe
observarea unor comportamente.

1.

Un plan de acţiuni pentru
situaţiile dinaintea
competiţiilor. Este necesar pentru

parteneri și sponsori

o adaptare mai rapidă la situaţie
și se bazează pe reamintirea
unor momente de excelenţă din
cariera antrenorului. Momentele
bune se pot sumariza în niște
reguli care se vor aplica înaintea
competiţiilor. Pare un lucru simplu,
dar credem că destul de puţini
antrenori fac acest exerciţiu.

2.

O idee clară cu privire la
ceea ce se cere fiecărui
sportiv. Antrenorii de succes
cunosc plusurile și minusurile
fiecărui sportiv și își vor orienta
interacţiunile astfel încât să apară
cele mai potrivite comportamente.
Pare o idee simplă, dar frecvent,
sub presiunea competiţiei
antrenorii nu mai au timp să-și
clarifice ceea ce vor să vadă la
fiecare sportiv.

3.

Este bine să se facă ceea
ce în mod normal se face.
De multe ori antrenorii se plâng
că în marile competiţii lucrurile se
desfășoară diferit ca și de obicei.
Aceste diferenţe îi fac să se simtă
inconfortabil și în afara rutinelor
obișnuite. Din păcate, antrenorii

aleg să schimbe lucruri în marile
competiţii și acest lucru este o
greșeală frecventă. Din moment
ce antrenorul a ajuns în finala unei
competiţii, probabil că a gestionat
bine ultimele minute de dinaintea
acesteia. De ce să schimbe ceva
chiar acuma? O excepţie ar fi, și
anume dacă observă că programul
normal nu funcţionează. Totuși,
dacă un program funcţionează,
este bine ca antrenorii să continue
în același mod. Sportivii agrează
rutinele, pentru că dezvoltă
încrederea și certitudinea,
reducând nevoia unor decizii în
ziua competiţiei.

4.

Individualizare. Unii sportivii
au nevoie să fie energizaţi.
Alţii au nevoie de calm, unii vor
să-și limpezească gândurile,
mulţi au nevoie de informaţii
tehnice. Cea mai bună cale prin
care antrenorul află nevoile
fiecărui jucător este o discuţie
individuală cu aceștia. Astfel
se pot afla nevoile jucătorilor
concretizate prin gânduri, emoţii,
comportamente și interacţiuni cu
antrenorul.

