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A
cum un an scriam în 
„editorialul“  revistei 
noastre că „deși 
 resursele i nanciare 
au scăzut drastic, 

iar privaţiunile la care sunt 
supuse echipele și sportivii 
clubului au crescut îngrijorător, 
 rezultatele din 2010 au fost cele 
mai bune din 1996 încoace“. 
Și, mai  departe, punctam: “dacă 
rezistăm și nu va trebui să ne 
restrângem  activitatea, atunci și 
campionatele 2010-2011 ne vor 
aduce rezultate din cele mai bune”. 
Și chiar așa s-a și întâmplat. A 
trecut un an plin de paradoxuri. 
Fără bani, dar cu multe griji. Cu 
rezultate mai bune decât în 2010. 
Și, totul, se datorează sportivilor și 
antrenorilor care s-au depășit sau 
au încercat să se a utodepășească 
în  competiţiile la care au luat 
parte. nu știu dacă noua ediţie 
de  campionat 2011-2012 va ridica 
 ștacheta, așa cum s-a întâmplat, 
an de an,  în ultimii patru ani. Cu 
siguranţă, însă, spiritul “U” Cluj nu 
moare și nu se predă. Haide “U”!

„U“ RELOADED!

Echipa de volei masculin a Universității Cluj are o misiune grea, dar nu 
imposibilă în Cupa Balcanică. Formația pregătită de Bogdan tănase trebuie 
să câștige competiția de la Cluj pentru a se calii ca în Challenge Cup. pAG. 03

„U“n punct de vedere

Ovidiu Vasu
director executiv 

CS Universitatea Cluj
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Echipa clujeană de 
handbal masculin a 
depășit  problemele 
inanciare din 
această vară  
și vrea un loc între 
primele șase echipe 
la inalul sezonului.  

Start cu speranţe 
pentru „U” Transilvania

În primele două etape ardelenii vor întâlni două echipe din Moldova AdriAn rus

E
chipa de handbal 
masculin „U” 
Transilvania Cluj a avut 
mari probleme imediat 

după terminarea celui mai bun 
sezon de la revenirea în Liga 
Naţională. Rămasă fără sponsorul 
principal, formaţia pregătită 
de Constantin Ștefan nu a mai 
avut fonduri pentru înscrierea în 
Challenge Cup și chiar participarea 
în noul sezon intern a fost pusă 
sub semnul întrebării. În cele din 
urmă, clujenii au reușit să facă rost 
de bani, prezenţa în Liga Naţională 
a devenit o certitudine, dar a fost 
prea târziu pentru ca unii dintre 
cei mai buni handbaliști ai echipei 
să mai poată fi păstraţi. Astfel, la 
formaţia „studenţească” au mai 

rămas doar jucători români, care 
au fost de acord cu reducerea 
salariilor, dar și antrenorul 
Constantin Ștefan, despre care 
s-a spus la un moment dat că ar fi 
chiar și în atenţia echipei naţionale 
a României. Sub aceste aspecte, 
„U” Transilvania Cluj va debuta în 
noul campionat chiar pe terenul 
Bucovinei Suceava, formaţia 
care a ocupat poziţia a treia în 
clasamentul sezonului trecut. 
Partida va avea loc duminică, 
11 septembrie, de la ora 11:00, 
într-o sală în care, totuși, clujenii 
au pierdut la un singur gol ultima 
întâlnire cu moldovenii. 

Obiectiv îndrăzneţ

Mai apoi, joi, 15 septembrie, 
clujenii vor primi vizita celei de-a 
doua echipe moldovenești din 
Liga Naţională, Știinţa Dedeman 
Bacău. Partida va avea loc în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”, de 
la ora 17:00 și încă de pe acum 
pare un meci foarte echilibrat. 
Chiar dacă numai un început lejer 
de campionat nu se poate numi 
acesta, iar întregul sezon pare 
unul foarte dificil, oficialii clujeni au 
fixat un obiectiv îndrăzneţ. „Acest 
an va fi unul în care vom încerca 
să supravieţuim, dar nici să nu 
coborâm ștacheta de performanţă. 
Știm că asta va fi greu, pentru că 

vom juca cu mulţi tineri în teren, dar cred că dacă vom 
avea și puţin noroc putem forţa o clasare între primele 
șase poziţii”, a decarat managerul clujenilor, Mihai 
Tritean. Rezultatele obţinute de clujeni în această vară, 
chiar și cu un lot tânăr și românesc, nu au fost, totuși, 
deloc rele. Alb-negrii nu au pierdut, printre altele, nici 
un meci la Cupa Sătmarului, un turneu desfășurat la 

Satu Mare, după care au reușit să învingă la Cupa 
Clujului pe Dinamo Brașov și CSM Satu Mare, dar au 
pierdut trofeul după un eșec cu Pandurii Târgu-Jiu. Cu 
siguranţă un meci în Liga Naţională înseamnă altceva, 
însă tinerii handbaliști din lotul lui Constantin Ștefan 
nu vor avea nimic de pierdut, iar „U” Transilvania ar 
putea fi din nou surpriza plăcută a sezonului.  

Clujenii vor lupta din greu în noul sezon (foto: Radu Oltean)
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Echipa de volei masculin a Universităţii Cluj organizează, pentru a doua oară consecutiv, 
Cupa Balcanică la Cluj-Napoca.

Cupa Balcanică la Cluj
„U“ Cluj vrea o calificare în Challenge Cup  rAmonA mAxim

S
ala Sporturilor „Horia 
Demian” din Cluj 
este pregătită pentru 
primul mare eveniment 

al noului sezon competiţional. 
Cupa Balcanică la volei masculin 
va avea loc în perioada 9-11 
septembrie, iar, probabil la cel 
mai important turneu al toamnei 
de la Cluj vor mai participa, pe 
lângă trupa pregătită de Bogdan 
Tănase, alte trei formaţii. Mladost 
Brcko, din Bosnia-Herţegovina, 
Ribnica Kraljevo, din Serbia și 
Skendija Tetovo, din Macedonia 
sunt echipele care, împreună cu 
„U“ Cluj, se vor lupta pentru primul 
trofeu al sezonului, dar și pentru 
calificarea în Challenge Cup. În 
competiţia europeană va ajunge 
direct câștigătoarea Turneului 
Final al Cupei Balcanice de la Cluj, 
acolo unde o va înfrunta, 
în primul tur al competiţiei, 
pe Kommunalnik Gradno, din 

Belarus. Turul acestui meci este programat în 22 sau 
23 octombrie, iar returul o săptămână mai târziu. 
“Sperăm să facem o figură frumoasă, obiectivul 
principal fiind încercarea câștigării competiţiei. În 
al doilea rând, este un prilej bun pentru integrarea 
în echipă și acumularea experienţei de joc, atât 
pentru cei noi veniţi, cât și pentru jucătorii tineri”, a 
declarat antrenorul voleibaliștilor, Bogdan Tănase. 
campioanei.

Trei transferuri

La omogenizarea relaţiilor de joc va avea de 
lucru tehnicianul clujenilor, pentru că în pauza 
competiţională echipa universitară s-a despărţit de 
Dănuţ Mititelu, care a plecat la Baia Mare, de Ionuţ 
Rus, care a semnat cu SCMU Craiova și de Daniel 
Pop, care a plecat la formaţia Unirea Dej. În schimb, 
Universitatea Cluj i-a achiziţionat pe Mihai Ţiboacă, 
Gagea Vasile Adrian și Daniel Todoran. Mihai Ţiboacă 
are 22 de ani, 193 cm înălţime, 70 de kg și a venit 
de la formaţia din eșalonul secund, Dacia Buzău. El 
va evolua pe postul de secund. Gagea Vasile Adrian 
a activat în ultimele trei sezoane la Unirea Dej, iar 
acum a semnat un acord valabil pe un an cu echipa 
Universităţii Cluj. Tânărul de 22 de ani evoluează tot 

pe postul de secund. „Am venit 
la Cluj datorită colectivului foarte 
tânăr, atât a jucătorilor, cât și a 
antrenorului și a condiţiilor bune 
de lucru. Sper să mă integrez 
foarte repede în echipă și să joc 
meci de meci“, a declarat Adrian 
Gagea, lăudat de către noul său 
antrenor. „Este un jucător tânăr, 
de perspectivă și se mulează 
pe ceea ce vrem noi să facem 
pe viitor, și anume să întinerim 
echipa. Este fost component al 
echipei naţionale de tineret, alături 
de Bratosin și de Vâlcelean“, a 
spus Bogdan Tănase. În vârstă 
de 29 de ani, Daniel Todoran are 
1,95 m, 92 de kg și evoluează pe 
postul de principal. „Mă bucur că 
am ajuns la Universitatea Cluj. 
Sper să mă integrez cât de repede 
și să ajut echipa cât de mult“, a 
declarat proaspătul voleibalist 
al Universităţii care, la rândul 
lui, a fost bine primit de către 

Vineri, 09.09.2011
13:00  Mladost Brcko (Bosnia-Herţegovina) –  

ribnica Kraljevo (Serbia) 
15:30  Skendija Tetovo (Macedonia) –  

Universitatea Cluj (românia)

SâMBăTă, 10.09.2011 
13:00  Skendija Tetovo (Macedonia) –  

ribnica Kraljevo (Serbia)
15:30  Mladost Brcko (Bosnia-Herţegovina) –  

Universitatea Cluj (românia)

DUMiniCă, 11.09.2011 
13:00  Skendija Tetovo (Macedonia) –  

Mladost Brcko (Bosnia-Herţegovina) 
15:30  ribnica Kraljevo (Serbia) –  

Universitatea Cluj (românia)

PROGRAM  
„U“ ClUj, MeCiUl vedetă

Clujenii vor să câștige competiţia de pe teren propriu (foto: Radu Oltean)

tehnicianul clujenilor. „Este un jucător de valoare, cu 
o experienţă vastă, care ne poate ajuta în atingerea 
obiectivului de a intra în play-off-ul Diviziei A1“, a mai 
spus Bogdan Tănase.  
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„U” Mobitelco Cluj va organiza, între 9 și 11 septembrie, un turneu de pregătire la care vor mai participa formaţii 
din Ungaria, Slovenia și România

Turneu internaţional 
de baschet la Cluj

Campioana României se pregătește pentru un alt sezon reușit           ovidiu Tebu

C
ampioana României 
de baschet masculin, 
“U” Mobitelco Cluj, a 
intrat în linie dreaptă 

cu pregătirile pentru noul sezon. 
Ultimele meciuri amicale ale 
elevilor pregătiţi de Marcel 
Ţenter vor avea loc în 9, 10 și 11 
septembrie, atunci când alb-negrii 
vor organiza “U” Mobitelco City 
Cup, o competiţie internaţională la 
care vor mai participa campioana 
Ungariei, Szolnok OLAJ KK, echipa 
slovenă KK Maribor Messer și CSM 
Oradea. Acest turneu va fi ultima 
șansă pentru Marcel Ţenter de a 
pune la punct relaţiile de joc în 
echipa clujeană înainte de debutul 
oficial în noul sezon. „La turneul 
internaţional "U" Mobitelco BT 
City Cup ne bucurăm că am reușit 
să aducem pe lângă campioana 
Ungariei și o echipă din Slovenia. 
Se știe că baschetul sloven este 
unul foarte bun, campioana Krka 
Novo Mesto este câștigatoarea 
EuroChallange în sezonul trecut, 
iar vicecampioana Union Olimpija 
joacă în Euroligă. Echipa din 
Maribor este cam a cincea ca 
valoare din campionatul sloven. 
Ne bucurăm, de asemenea, pentru 
suporterii noștri, care vor avea 
ocazia să vadă pe viu un baschet 
bun și îi așteptăm cu drag, intrarea 
la meciuri fiind gratuită. Pentru 
noi va fi ultimul test înainte de 
partidele oficiale din noul sezon”, 
a declarat președintele executiv 
al campionilor României, Mircea 
Cristescu, pentru site-ul echipei. 
Silvășan și compania vor aborda 
această competiţie cu moralul 
câștigării unui turneu asemănător, 
în urmă cu o săptămână, la 
Oradea. Acolo, baschetbaliștii 
clujeni au luat parte la „Memo rialul 
Antonio Alexe”, alături de CSM 
Oradea, Marso Vagep Nyiregyhaza 
și Factum Sport Debrecen, 
ultimele două din Unga ria. Clujenii 
au câștigat acest turneu după trei 
victorii: 88-67 cu Marso Vagep 
Nyiregyhaza, 103-69 cu Factum 
Sport Debrecen și 94-85 împotriva 
gazdelor de la CSM Oradea. 

Transferuri pentru titlu

După titlul cucerit în vară și după o 
vacanţă bine meritată, lotul celor 
de la  „U” Mobitelco Cluj-Napoca 
a început pregătirile pentru noul 
sezon la începutul lunii august. Din 

echipa care a adus primul titlu la Cluj după 15 ani 
au plecat Claudiu Fometescu, la CSM București, 
Branko Cuic, la BC Timișoara și Andrei Bercean, la 
CSU Sibiu. La capitolul veniri la echipă ardelenii se 
pot lăuda cu Mihai Paul, fundașul român de 29 de 
ani, component al echipei naţionale, venit de la CSM 
București după un sezon în care a reușit o medie de 
14 puncte și trei recuperări pe meci. De asemenea, 
David Lawrence a revenit la echipa clujeană după 
problemele avute în sezonul trecut și, după partidele 
din această vară, poate fi considerat un adevărat 
transfer. Echipa a suferit modificări și în cadrul staff-
ului tehnic, după ce Dragoș Curtifan a fost cooptat în 

postul de antrenor secund. După 
pregătirea fizică din vară, în zilele 
de 27 și 28 august baschetbaliștii 
clujeni au disputat două partide 
amicale cu echipa BC Perla 
Harghitei. Primul meci a fost mai 
mult un joc de antrenament, în 
care nu s-a ţinut scorul, dar în cel 
de-al doilea meci, „U” Mobitelco a 
învins cu scorul de 103-74. După 
turneul care urmează acum la 
Cluj se va da startul noului sezon, 
odată cu meciurile din cadrul 

9 SepTeMBrie
18:00 KK Maribor Messer – Szolnok OLAJ KK
20:00 CSM Oradea - "U" Mobitelco Cluj-napoca

10 SepTeMBrie 
18:00 CSM Oradea – KK Maribor Messer
20:00 Szolnok OLAJ KK - "U" Mobitelco Cluj-napoca

11 SepTeMBrie
18:00 CSM Oradea - Szolnok OLAJ KK
20:00 KK Maribor Messer - „U“ Mobitelco Cluj-napoca

PROGRAM  
„U“ MObitelCO City CUP

primului tur al Cupei României. Băieţii lui Marcel 
Ţenter vor juca primele meciuri oficiale din acest 
sezon în compania echipei Gaz Metan Mediaș. Cele 
două echipe se vor duela în data de 17 septembrie 
la Mediaș, în timp ce în data de 24 septembrie se va 
juca returul, la Cluj-Napoca. După duelul din Cupa 
României, campionii de la „U” Mobitelco vor da piept, 
în prima etapă a Diviziei A la Baschet Masculin ediţia 
2011-2012, cu vicecampionii de la CSU Ploiești. 
Meciul va avea loc în data de 1 octombrie în Sala 
Sporturilor din comuna Brazi, acolo unde echipa 
prahoveana își va disputa meciurile de acasă din 
actualul sezon. 

Clujenii vor să rămână neînvinși în meciurile amicale (foto: Radu Oltean, www.clujtoday.ro)
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Vicecampioana României la handbal feminin „U“ Jolidon  
a pierdut meciul jucat în prima etapă a Ligii Naţionale,  
scor 24-29, în deplasarea de la HC Oţelul Galaţi.

Start nereușit în Liga Naţională
Clujencele au ca țintă o nouă calificare în Liga Campionilor, la finalul sezonului intern          rAmonA mAxim

H
andbalistele clujene, 
elevele lui Gheorghe 
Covaciu, au început 
bine partida. Ele au 

reușind să conducă în prima parte 
a primei reprize, însă gazdele au 
preluat conducerea pe tabela 
de marcaj în minutul 18, 9-8, iar 
la pauză au intrat la vestiare cu 
un avantaj de trei goluri, 14-11. 
Gheorghe Covaciu n-a reușit să-și 
mobilizeze jucătoarele, iar repriza 
secundă le-a aparţinut în totalitate 
gălăţencelor. 
„Startul în campionat nu a fost 
unul foarte reușit pentru noi. 
Am întâlnit o formaţie care a 
știut foarte bine să-și gestioneze 
avantajul terenului propriu. 
Coroborat cu greșelile noastre, 
atât  în apărare, cât și în atac, 
galaţencele au reușit să se 
impună“, a declarat Cosmin 
Sălăjan, directorul sportiv al 
vicecampioanelor.
Principala marcatoare de la „U“ 
Jolidon a fost Adriana Holhoș, 
jucătoare transferată în această 
vară, care a reușit să înscrie 
nu mai puţin de șapte goluri la 
debutul în tricoul „alb-negru“. 
Celelalte goluri ale clujencelor 
au fost marcate de Mihaela Ani-
Senocico - 5, Mihaela Tivadar - 4, 
Elena Paraschiv și Nicoleta 
Dincă câte 3 goluri și Florina 
Chintoan cu 2 reușite.

Urmează meciul cu HCM Roman

Etapa viitoare, programată joi, 8 
septembrie, „U” Jolidon primește 
vizita formaţiei HCM Roman, de 
la ora 19:30 în Sala Sporturilor 
„Horia Demian. „Urmează meciul 
cu Roman, primul de pe teren 
propriu, în care sperăm să nu 
ne dezamăgim suporterii și 
să culegem prima victorie din 
acest nou sezon, mai ales ca 
este ultimul test înaintea grupei 
din Champions League, unde 
vom întâlni campioana Serbiei, 
Zajecar“, a declarat directorul 
sportiv Cosmin Sălăjan.

Program încărcat pentru 

handbaliste în pauza 

intercompetiţională

Handbalistele de la "U" Jolidon 
au susţinut în această vară două 
cantonamente de pregatire fizică, 
unul la Costinești și unul la Vatra 
Dornei, după care au participat 
patru turnee amicale. Primul 
turneu, FRH 75 - Cupa Clujului, a 
avut loc la Cluj-Napoca în perioada 
5-6 august și au participat 
formaţiile Oltchim Râmnicu
 Vâlcea, "U" Jolidon Cluj, CSM 
București, HC Zalău și formaţia 
Beckescsaba, din Ungaria, unde 
handbalistele universitare au 
terminat pe locul trei, după ce au 
câștigat finala mică, disputată 
în compania formaţiei CSM 

Handbalistele clujence vor victoria în meciul cu HCM Roman

 În pauza competiţională, de la echipa 
vicecampioană au plecat trei jucătoare: imola 
Berei, Daniela Brânzan și Adriana Tudorache, însă 
au venit șapte handbaliste: Adriana Stoian, Clara 
Vădineanu, Ștefania Florea, Ana Maria Măzăreanu, 
irina ivan, Oana Bondar și raluca Mihai.

tRANSFeRURi 
ȘAPte veNiRi

Clasament

L eChipA  m v e i pCT.

  1   HC DUNăREa BRăiLa   1   1   0   0   2
  2  HC ZaLăU  1  1 0  0  2
  3  HC OțELUL GaLați   1  1  0  0  2
  4  CSM CEtatE DEVa 1  1 0  0  2
  5  U NEptUN CONStaNța  1  1  0  0   2
  6  CSM pLOiEști  1  1  0  0   2
  7  OLtCHiM RM. VâLCEa 1  1 0  0   2
  8  HCM ROMaN 1  0 0  1   0
  9  aSC CORONa BRașOV  1  0 0 1  0
10  CSM BUCUREști 1  0  0  1  0
11  U JOLiDON CLUJ  1  0 0  1  0
12  CSM BaCăU 2010  1  0 0  1   0
13  SCM CRaiOVa 1  0 0  1   0
14  HCM Baia MaRE  1  0  0  1  0

București, scor 32-25 (18-13).
Cel de-al doilea turneu de 
pregătire a avut loc în perioada 
12-13 august, în Ungaria, la 
Beckescsaba, de unde de 
unde au venit cu trofeul. În 
primul meci, handbalistele 
de la "U" Jolidon au câștigat 
disputa cu formaţia Iuventuta 
Michalovce cu scorul de 29-26, 
iar în finală, elevele antrenate de 
Gheorghe Covaciu s-au impus în 
faţa gazdelor de la Békéscsaba 
NKSE cu 24-19.
În 19-21 august, Baia Mare a 
organizat ediţia a XI-a a Trofeului 
"Maramureș", cu participarea 
formaţiilor: HCM Baia Mare, 
Dunărea Brăila, CSM București, 
"U" Jolidon și Békéscsaba 
NKSE. Și la acest turneu, 
vicecampioanele au intrat în 
posesia trofeului pentru a treia 
oară. 
Ultimul turneu amical a fost 
găzduit de Zălau în 25-26 august. 
În ultimul meci al turneului 
"Cupa Sălaj", handbalistele de la 
"U" Jolidon au trecut la pas de 
formaţia CSM Cetate Devatrans, 
scor 21-14 și au terminat pe 
treapta a doua a podiumului, 
cu două victorii și o înfrângere. 
Echipa gazdă, HC Zalău, a păstrat 
trofeul cu trei victorii, dintre care 
ultima cu HCM Roman, cu scorul 
de 32 la 25.  
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Voleibalistele Universităţii Cluj se pregătesc pentru noul sezon 
competiţional sub îndrumarea unui nou antrenor: Dan Gârleanu. 

Antrenor nou la volei feminin
dan Gârleanu a cucerit bronzul olimpic la Moscova                FLorin mihALTe, rAmonA mAxim

voleibalistele clujene au un antrenor experimentat

F
ost component al echipei 
naţionale, alături de 
care a bifat peste 350 
de meciuri de la A la Z și 

cu care a cucerit bronzul olimpic la 
Moscova în 1980, Dan Gârleanu a 
fost desemnat cel mai bun jucător 
de centru la blocaj din Europa.
„Este o provocare pentru mine 
să fiu aici, Clujul este un simbol 
pentru sportul românesc și îmi 
face plăcere să fiu aici. Este o 
echipă tânără, cu un lot valoros, 
dar care are posibilitatea de a 
crește. Consider că merităm să fim 
undeva la mijlocul clasamentului. 
Performanţa nu este un lucru 
întâmplător. Este nevoie de multă 
muncă și de o selecţie riguroasă", 
a declarat tehnicianul Dan 
Gârleanu.

baschetbalistele clujence au muncit din plin în cantonamentul din Munții Apuseni

 Săptămâna trecută, elevele antrenate de 
Gârleanu au susţinut două meciuri amicale cu 
formaţia CSU Medicina CSS Târgu Mureș. primul 
meci a fost câștigat de elevele antrenate de Dan 
Gârleanu cu scorul de 2 la 1, iar cel de-al doilea 
s-a terminat la egaliltate, scor 1:1. "Au fost două 
meciuri de antrenament foarte utile, reușite, 
care ne-au arătat unde suntem cu pregătirea, ce 
lucruri bune am făcut și ce mai avem de făcut în 
continuare", a declarat Dan Gârleanu.

PARtide 
dOUă MeCiURi diSPUtAte

Pregătiri intense 

pentru noul sezon

Voleibalistele au susţinut un 
cantonament montan de cinci zile 
la Beliș unde au efectuat câte 5-6 
ore pe zi de pregatire.  "Eu sunt 
mulţumit că am avut aceste zile 
de pregătire, deși au fost un pic 
puţine, am profitat din plin făcând 
două antrenamente pe zi, plus 
înviorare. Am pus accentul pe 
pregătirea fizică, dar nu am neglijat 
nici pregătirea tehnică cu mingea, 
făcând la fiecare antrenament, în 
limita posibilităţilor, antrenament 
cu mingea", a declarat antrenorul 
fetelor, Dan Gârleanu.
Echipa Universităţii a suferit 
modificări în această pauză 
competiţională. Plecarea Melindei 
Dobeș și a Ioanei Vasinca de la 

Marielen Beti Neagoe și Raluca Ordean sunt noile achiziţii  
ale echipei de baschet feminin

Noi vedete la Cluj

m
arielen Beti Neagoe și 
Raluca Ordean sunt 
cele două transferuri 

la echipa de baschet feminin 
a Universităţii Cluj pentru noul 
sezon competiţional. Marielen Beti 
Neagoe este născută pe 9.12.1993 
la Râmnicu Vâlcea, a evoluat timp 
de opt ani la CSS Râmnicu Vâlcea, 
echipă cu care a ocupat locul trei 
pe ţară. Are 1,68 cm, 61 kg și a 
evoluat ca extremă, însă la echipa 
clujeană va juca pe postul de 
fundaș. "Am ales Clujul deoarece 
este un oraș frumos și primitor, 
iar cunoscătorii acestui sport din 
orașul meu m-au îndemnat să aleg 
"U". Sper să mă integrez cât mai 
bine în echipă și să avem rezultate 
cât mai bune", a declarat Beti 
Neagoe.

Raluca Ordean a semnat cu “U” 

pentru un sezon

Raluca Ordean este născută pe 
24.04.1988 la  Târgu-Mureș, unde 
și-a făcut și junioratul, are 1,82 
m, 69 kg și evoluează pe postul 
de extremă. A jucat până acum la 
CSM Oradea (2006 - 2009 și  2010-
2011) și Aros Leon (Spania) (2009-
2010). „Să ajung în Cluj a fost un 

vis care acum s-a materializat. Am 
intrat la master în Cluj și m-am  
gândit să încerc să și joc pentru 
echipa de baschet, acest sport 
fiind una din pasiunile mele cele 
mai de preţ. Eu sper că mă voi 
simţi bine în noua echipă, mai ales 
că pe unele jucătoare le cunosc 
deja, iar noul meu început să fie cu 
dreptul și să obţinem rezultate cât 
mai bune în noul sezon", a declarat 
Raluca Ordean.

Cantonament în Băișoara

Baschetbalistele au fost la 
Băișoara într-un cantonament de 
pregătire fizică care a durat șapte 
zile. Lotul care a făcut deplasarea 
la munte a fost format din 15 
sportive: Orsolya Bokschay, 
Kata Meszaros, Andreea Pop, 
Norina Pop, Angela Al-Shaar, 
Andrada Coldea, Emese Kerekes, 
Flavia Ferenczi, Diana Nicorut, 
Alexandra Purcari, Marta 
Fodor, Kristina Tamas, Andrada 
Teocan, Marielen Neagoe și 
Raluca Ordean.. 
"Au fost trei antrenamente pe 
zi, doar duminica am avut două. 
A fost destul de greu, deoarece 
a fost și diferenţa de altitudine, 

Florin Covaciu a întărit lotul pentru noul sezon competiţional

 Florin Covaciu, antrenorul 
echipei de baschet feminin a 
Universitatii Cluj a participat în 
Cehia, la un curs de licenţiere 
FiBA. Cursul este de trei ani, 
organizat în stagii de pregătire 
de câte două săptămâni. 
Din Cluj-napoca, doar 
 antrenorul "U" Mobitelco, 
 Marcel Ţenter, mai este pos-
esor al  certiicatului  
de antrenor FiBA europe. 
"Să sperăm că după această 
licenţiere vor veni și sponsorii. 
prin acest lucru încercăm să 
aducem un plus echipei de 
baschet feminin", a declarat 
tehnicianul Univeristăţii Cluj, 
Florin Covaciu.

CARieRă 
FlORiN COvACiU – 
ANtReNOR FibA eUROPe

echipă a făcut ca tehnicianul Dan Garleanu să le 
găsească înlocuitoare. Astfel, Medeea Clăteșteanu, 
venită de la CSS 2 Baia Mare, Andra Cucu, 
împrumutată de la CV 2004 Tomis Constanţa și 
Adriana Mihaela Costan, care a evoluat în eșalonul 
secund în Italia, sunt achiziţiile Universităţii Cluj.  

iar antrenamentele au fost mult 
mai grele decât la Cluj. Fetele 
noi s-au integrat bine în echipă 
și, chiar dacă au existat unele 
divergenţe din cauza oboselii, s-au 
rezolvat și ne înţelegem bine cu 
ele", a declarat baschetbalista 
Universităţii Cluj, Andreea Pop.   
lARISA bAloG 
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judokanele din Cluj sunt  abonate la medalii continentale

bogdan voicu va rămâne și jucător 

Judoka a avut un parcurs de excepție.

CoriNA CăprioriU 
a cucerit medalia de bronz 
la Cupa Mondială

Sportiva clujeancă se numără printre cele mai bune din lume            rAmonA mAxim

J
udoka Corina Căprioriu, 
legitimată la "U" CSM Cluj 
a cucerit medalia de bronz 
la Cupa Mondială de 

Judo de la Paris din 24 august, la 
categoria 57 kg, după ce a trecut 
în recalificări de americanca Marti 
Maloy, prin ippon în prelungiri. 
Pe parcursul Cupei Mondiale, 
Căprioriu a câștigat lupta cu 
Joliane Melancon din Canada 
(100-1), cu sportiva din Ghana, 
Szandra Szogedi, prin ippon 
în mai puţin de un minut și de 
judokana C.L. Lien din Taipei, 
Taiwan, cu 101-1, prin ippon cu 
36 de secunde înainte de 
expirarea tim pului regulamentar, 

însă a pierdut cu 102-0 cu 
japoneza Aiko Sato.

Loredana Ohâi – argint 

la Cupa Europeana U20 la Berlin

Alte două judokane legitimate 
la "U" CSM Cluj au participat 
în perioada 11-17 august la 
Cupa Europeana U20 la Berlin, 
Germania, precum și la un stagiu 
de pregătire. Este vorba despre 
Cristina Matei Cristina (categoria 
52 kg) și de Loredana Ohâi 
(categoria 57 kg).
În cadrul Cupei Europene, 
Loredana Ohâi a obţinut medalia 
de argint și a pierdut în finala 
categoriei 57 kg în faţa lui Zehir 

Bogdan Voicu  
a mai antrenat  
„U“ Cluj în sezonul  
2004-2005

Schimbare de antrenor 
la echipa de rugby

d
in data de 4 august, noul 
antrenor și jucător, în 
același timp, al echipei 

de rugby a Universităţii Cluj 
este Bogdan Voicu. Această 
decizie a fost luată de consiliul 
de conducere a secţiei de rugby, 
în urma analizării rezultatelor 
obţinute de echipă. Bogdan Voicu 
a mai antrenat echipa Universităţii 
Cluj în sezonul 2004-2005. "Mă 
întorc ca antrenor la echipă după 
șapte ani cu mai multă experienţă 
și sper să fie o schimbare benefică 
echipei. Mă onorează acest lucru și 
sper să fiu la înălţimea cerinţelor și 
valorii unei echipe ca Universitatea 
Cluj", a declarat tehnicianul 
Bogdan Voicu.

Alături de echipă

Octavian Chihaia va rămâne în 
continuare alături de echipă din 
postura de director tehnic și îi va 
acorda tot spijinul noului antrenor. 
"Vine o vreme când trebuie sa te 

retragi și să vină cineva mai tânăr. 
Cred că am găsit persoana potrivită 
și consider că este o soluţie bună. 
Va avea tot sprijinul din partea 
mea", a declarat Octavian Chihaia.
Atribuţiile lui Octavian Chihaia sunt 
de coordonare a activităţii  rugby-
stice, de legătură cu eșaloanele de 
juniori și de formare a echipei de 
rugby în 7.     
RAmonA mAxIm

Octavian Chihaia va rămâne director tehnic

 Campionatul naţional SuperLiga CeC Bank 2011 
se va relua cu etapa a iX-a în data de 22 octomb-
rie, cand rugbyștii antrenaţi de Bogdan Voicu vor 
întâlni în deplasare formaţia rCJ Farul Constanţa. 
până atunci, universitarii clujeni au participat la 
trei din patru etape de rugby în 7. Ultima etapă se 
va disputa la Constanţa, pe 10 septembrie. 

COMPetiȚie 
tRei etAPe de RUGby ÎN 7

 "Loredana Ohâi este favorită, deci mergem 
în Belgia la titlu. În general, cunoaștem toate 
sportivele, vor i șanse mici să ne confruntăm cu 
sportive pe care să nu le i întâlnit. ne dorim foarte 
mult un titlu la acest Campionat european, iar 
dacă aici vom obţine un rezultat frumos, la întoar-
cere, putem să discutăm și despre Campionatul 
Mondial care va i la începutul lunii noiembrie în 
Cape Town, Africa de Sud", a declarat antrenoarea 
fetelor, Gianina Andreica.

ȘANSă 
vOR titlUl eUROPeAN

Î n 17 septembrie va avea loc, în 
Bistriţa, Campionatul naţional de 
Culturism&Fitness. Secţia Clubului Sportiv 

Universitatea Cluj va participa cu opt sportivi: 
Sebastian Văsuţ (75 kg), Cristian Berciu (80 
kg), Tiberiu Horvath (80 kg), Andrei Lungu 
(+ 90 kg), Florin Berbecar (+100 kg), Adrian 
Vălean (90 kg), Graţiela Deac (65 kg) și Ana 
Maria Vana (55 kg). Ultimele două vor par-
ticipa la body itness. “Vom participa cu opt 
concurenţi, din care cel puţin cinci sperăm să 
vină cu medalii”, a declarat antrenorul secţiei 
de culturism&itness, Mihai Florea. (r.M.)

Î n perioada 1-2 septembrie a avut loc, la 
eforie nord, Campionatul naţional de 
Scrabble intercluburi 2011. Cele două 

echipe ale Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj-napoca au ocupat locurile 2 și 3, iar 
competiţia a fost câștigată de Locomotiva 
București. În zilele de 3 și 4 septembrie a 
urmat Campionatul naţional individual de 
Scrabble, cu etapa a 6-a la seniori și etapa a 
3-a la tineret. La seniori cele mai bune rezul-
tate de la "U" le-au obţinut Corneliu Faur (locul 
3), Vasile Mihalache (locul 5) și Andrei Alexan-
drov (locul 6). În clasamentul general, patru 
sportivi de la "U" se ală în Top 10: Septimiu 
Crivei (locul 3), Corneliu Faur (locul 4), Vasile 
Mihalache (locul 6) și Alexandru Gheorghiu 
(locul 8). La tineret, competiţia a fost câștigată 
la toate categoriile de vârstă de sportivii de 
la "U", prin Cristina Sandu (16-18 ani), Bianca 
Tudor (13-15 ani) și Cristian Caba (până la 12 
ani). Aceștia domină și clasamentul general pe 
2011, unde ocupă locul 1. (S.C.)

Încep competiţiile 
și  pentru culturiștii de la “U”

Medalii de argint și de bronz 
la Campionatul Naţional 
de Scrabble  Intercluburi

sport mix

(Turcia), la 5 puncte. Chiar și după acest rezultat, 
Ohâi rămâne pe primul loc în clasamentul european 
și printre favoritele Campionatului European, care 
va avea loc în Belgia în 17-18 septembrie. Cristina 
Matei a pierdut în faţa sportivei Pfeiffer (Germania), 
iar apoi a fost învinsă de o altă sportivă din Belgia, 
și a pierdut astfel șansa de a ne reprezenta la 
Campionatul European.  
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parteneri și sponsori

imageria mentală 
Colțul psihologului                                               dr. mArius CrĂCiun, psihoLoG

U
n schior stă la linia de 
start pregătindu-se 
pentru cursa vieţii în 
care doreşte să obţină 

medalia de aur la Olimpiadă. 
A reuşit să facă doar o sigură 
coborâre de antrenament din cauza 
condiţiilor climatice nefavorabile. 

Înainte de a lua startul, el revede 
mental cursa văzând fiecare poartă, 
simţind corpul  cum reacţionează 
la fiecare schimbare de direcţie sau 
la fiecare denivelare. Vorbim aici 
de Jean Claude Killy (1977), unul 
dintre cei mai mari schiori ai tuturor 
timpurilor care credea în puterea 

imageriei mintale. La fel, campionul 
la box Lucian Bute a spus despre 
ultimul său adversar: „M-am gândit 
mult la el, la stilul lui, la strategia 
mea. Deja vizualizez cum o să fie 
prima repriză şi cum va continua 
meciul”.  

Nu este magie

Este ceva magic în antrenamentul 
mintal pe care l-a practicat Killy 
sau Lucian Bute? Nu este magie. 
Este o capacitate umană pe care 
mulţi dintre noi am decis să nu 
o folosim. Este o pricepere pe 
care numai anumiţi sportivi au 
dezvoltat-o la un potenţial maxim. 
Sediul capacităţilor imaginative 
se află centrat în emisferul drept 
al creierului uman. Exact ca un 
muşchi care se recuperează după o 
perioadă de inactivitate, priceperile 
imaginative pot fi îmbunătăţite 
printr-un program eficient de 
dezvoltare.

Ce este imageria

Vom discuta despre ce este 
imageria şi despre cum s-ar putea  
folosi această metodă pentru 
a creşte performanţa sportivă. 

Spun “ar putea” pentru că exact 
ca energia nucleară, potenţialul 
imageriei poate fi folosit constructiv 
sau distructiv, după cum hotărâm 
noi. Sportivii se pot imagina 
doborând recorduri, câştigând 
concursuri, dar se pot imagina şi ca 
nişte înfrânţi.
Se folosesc diferite nume pentru 
această tehnică: vizualizare, 
repetare mintală, antrenament 
mintal. Preferăm termenul de 
repetiţie mintală sau imagerie 
pentru că tehnica presupune ceva 
mai mult decât „să vezi cu ochii 
minţii”. Imageria eficientă implică 
toate simţurile, incluzând a simţi 
propria activitate musculară în timp 
ce se execută o anumită deprindere 
motrică. Orice termen am folosi, nu 
încape îndoială că repetiţia mintală 
este una din cele mai puternice 
tehnici pentru programarea corpului 
în scopul de a performa după 
nevoile tale. Cele mai noi cercetări 
susţin relatările anecdotice ale 
sportivilor după care imageria 
îmbunătăţeşte performanţa 
sportivă. De asemenea, s-a stabilit 
ştiinţific că, deşi antrenamentul fizic 
rămâne cea mai eficientă metodă 

de învăţare şi îmbunătăţire a 
deprinderilor sportive, o combinaţie 
între antrenamentul fizic şi cel 
mintal este mult mai eficientă decât 
pregătirea fizică.
Toţi cunoaştem cum imaginaţia ne 
poate modifica gândurile, trăirile 
şi comportamentele. Putem să ne 
reamintim evenimente din copilărie 
şi să retrăim bucuria cadourilor 
de sărbători sau  zilele fericite 
când am obţinut primele succese 
scolare! La fel, putem să imităm 
mişcările şi stilul unui sportiv de 
renume pe care îl admirăm. În 
toate aceste exemple imageria este 
implicată. 
Antrenamentul prin imagerie 
poate fi folosit pentru a învăţa 
sau a perfecţiona o deprindere, 
pentru pregătirea unei competiţii, 
meţinerea nivelul abilităţilor în 
timpul recuperării după accidentare 
sau pentru a dezvolta un „plan 
de competiţie”. Înainte de a 
descrie cum putem folosi această 
puternică unealtă de îmbunătăţire 
a performanţei, câteva cuvinte 
despre natura imageriei şi modul 
cum funcţionează.  

Urmare în numărul viitor 


