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Meciul reabilitării pentru „U” Transilvania
Eşec la Vâlcea, victorie la Craiova
Începe returul la rugby

„U“n punct de vedere

Ovidiu Vasu
director executiv
CS Universitatea Cluj

DESPRE CENTRUL
DE RECUPERARE
ŞI REFACERE
Dragi sportivi,

S

Debut de campioană
„U” Mobitelco BT Cluj a arătat, pe terenul celor
de la CSU Ploieşti, cine este cu adevărat echipa
momentului în baschetul masculin românesc şi a
câştigat primul meci din noul sezon al diviziei A,
97-95 contra vicecampioanei României.

PAG. 02-03

unt foarte bucuros că
azi, după ce aţi câștigat un meci foarte
tensionat, sau v-aţi întors dintr-o deplasare
obositoare, puteţi intra în sala
de refacere unde vă așteaptă
bazinul cald cu hidromasaj,
jacuzziul, kneippul și dușurile
cu hidromasaj. Sportivii accidentaţi sau cu traumatisme
își pot continua tratamentul
la laser, infraroșu, criogenie,
ultrasunete sau electroterapie.
Sala de kinetoterapie este bine
dotată cu bandă de alergare,
biciclete și aparate de tot felul,
totul pentru o bună și rapidă
recuperare. Acesta este centrul
de recuperare și refacere al
clubului nostru, creat și gândit
ca voi, sportivii clubului, să vă
recuperaţi, să vă vindecaţi, să
vă refaceţi cât mai repede și să
i ţi redaţi sănătoși sportului pe
care îl practicaţi.
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„U” Mobitelco BT s-a impus, după prelungiri, în partida disputată la Brazi
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Ovidiu Tebu

(foto: Radu Oltean)

Început perfect de sezon

Campionii României au câştigat pe terenul celor de la CSU Ploieşti şi au păşit cu dreptul
într-un sezon în care trebuie să-şi apere titlul.
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hiar dacă au părăsit Cupa României în
faţa celor de la Gaz Metan Mediaş,
cu scorul general de 144-128,
baschetbaliştii echipei „U” Mobitelco
BT Cluj-Napoca au arătat că au stofă de campioni.
Aceştia au câştigat în prima etapă a Diviziei A ediţia
2011-2012, meciul disputat la Brazi în compania
vicecampionilor de la CSU Ploieşti şi încheiat cu
scorul de 97-95, după o repriză de prelungiri.
Antrenorul Marcel Ţenter a început partida cu Paul
Chetreanu, Zoran Krstanovic, Mihai Silvăşan, Tyler
Morris şi Kyndall Dykes, în timp ce, de cealalaltă
parte, Vladimir Arnautovic a decis să-i trimita în
teren încă din primul minut pe Levente Szijarto,
Cătălin Burlacu, Michael Jones, Andrei Căpuşan şi pe
Aleksandar Vlahovic.
Clujenii au început mai bine meciul şi au intrat la
vestiare cu un avans de trei puncte, scor 37-34, după
ce au câştigat primul sfert cu scorul de 22-18 şi l-au
pierdut pe cel de-al doilea la diferenţa minimă, scor
16-15. Cel mai bun jucător al primei părţi a fost Mihai
Silvăşan, care a reuşit în primele 20 de minute să
înscrie 20 de puncte, cu un procentaj de 100% la
aruncările de două puncte (patru reuşite din patru
încercări) şi 50% la aruncările din afara semicercului
(trei din şase), la care a mai adăugat şi trei aruncări
libere reuşite.

C

Egal dramatic
În sfertul al treilea, cele două
echipe au mers cap la cap până
în minutul 27 al întâlnirii, când
gazdele au reuşit, pe durata unui
minut, un parţial de 9-0, şi astfel
au dus scorul la 56-47. Pe final
de sfert, campionii României au
redus din diferenţă prin cinci
puncte reuşite de Mihai Silvăşan
şi un punct reuşit de Kyndall
Dykes, iar de cealaltă parte Rade
Dzambic a marcat ambele libere de
care a dispus, iar scorul înaintea
sfertului patru a fost 58-53 în
favoarea ploieştenilor. Prima parte
a sfertului patru le-a aparţinut
baschetbaliştilor clujeni, care au
reuşit să restabilească egalitatea,
60-60 în minutul 33, dar ploieştenii
au revenit în joc şi într-un final în
care au beneficiat de eliminarea
lui Mihai Silvăşan, dar fără aportul
lui Andrei Căpuşan, eliminat şi el,
s-au desprins la 79-73 când mai
erau 28 de secunde din sfertul
patru. Finalul de meci a fost unul

tipic pentru întâlnirile dintre cele două echipe. După
patru libere reuşite de Kyndall Dykes şi două de Rade
Dzambic scorul a devenit 81-77 când mai erau 20 de
secunde de joc, iar ploieştenii aveau atacul. Rade
Dzambic beneficiază de două aruncări libere din care
înscrie doar una, iar în replică Kyndall Dykes a reuşit
o aruncare de trei puncte. Scorul era 82-80, iar Rade
Dzambic ratează din nou o liberă şi de data aceasta
pe contraatac Zoran Krstanovic înscrie de trei puncte
pentru un 83-83 care a trimis meciul în prelungiri.

Mai lucizi în prelungiri
Acolo, clujenii nu au putut conta pe Paul Chetreanu,
Mihai Silvăşan şi pe Mihai Paul, toţi trei eliminaţi, în timp
ce din tabăra ploieşteană au acumulat cinci faulturi
Cătălin Burlacu şi Andrei Căpuşan. Începutul prelungirilor
le-a aparţinut americanilor Kyndall Dykes şi Tyler Morris
care au înscris pentru echipa clujeană nouă puncte în
două minute, astfel că tabela arăta 92-88 pentru echipa
antrenată de Marcel Ţenter. Când mai erau două minute
şi jumătate din prelungiri, Kyndall Dykes reuşeşte o
recuperare defensivă, scapă pe contraatac, dar arbitrii
nu văd un fault evident şi mai mult decât atât, în loc să
ofere două aruncări libere pentru Dykes, aceştia dau un
fault la Morris, în urma căruia americanul este eliminat
şi fault tehnic la preşedintele Mircea Cristescu, pentru
proteste. Ploieştenii beneficiează de patru aruncări libere
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Baschetbaliştii clujeni au câştigat din nou în faţa ploieştenilor .

plus posesia. Aleksandar Vlahovic
transformă toate cele patru aruncări
libere, dar Drasko Albijanic ratează
aruncarea de două puncte, astfel
că scorul devine 92-92 când mai
erau două minute de joc. Dykes,
Krstanovic şi Lawrence înscriu
în final pentru „U” Mobitelco, iar
scorul devine 97-94, în favoarea
clujenilor când mai erau 10 secunde.
Pe ultimul atac al ploieştenilor
arbitrii şi-au lăsat din nou amprenta
asupra jocului şi au fluierat un fault

(foto: Radu Oltean)

antisportiv al lui Lawrence la Szijarto. Două aruncări
libere plus posesia pentru ploieşteni din care aceştia
scot doar un punct, iar meciul se încheie cu victoria
universitarilor clujeni, scor 97-95, iar clujenii se impun la
Brazi după un final de meci gestionat foarte bine. Mihai
Silvăşan cu 31 de puncte a fost cel mai bun marcator al
echipei clujene, el fiind urmat de Kyndall Dykes cu 24
de puncte şi Zoran Krstanovic, autor a 18 puncte. De la
gazde s-a remarcat Cătălin Burlacu cu 26 de puncte.

Urmează Timişoara
„Ne-am dorit foarte mult această victorie, mai ales după
eliminarea din Cupa României. Băieţii au dat dovadă

de caracter şi au luptat chiar şi
în momentele în care lupta părea
pierdută. Au fost intervenţii foarte
inspirate ale unor jucători de-ai
noştri în momente cheie, care practic
au întors meciul. Mă bucur că am
rezistat acestui început foarte tare
de sezon şi acum ne concentrăm
pentru meciul de sâmbăta viitoare”,
a declarat la finalul meciului
antrenorul Marcel Ţenter. „A fost
un meci foarte greu, un meci de
luptă, în care ne-am dorit foarte
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mult să câştigăm. Am demonstrat că putem lupta şi că
putem să rămânem în joc. Am demonstrat o atitudine
de campioni chiar daca în unele momente ale meciului
nu am executat perfect ceea ce trebuia să executăm.
Ceea ce am relizat astăzi ne-a unit foarte mult şi am
arătat că suntem o echipă foarte competitivă”, a declarat
căpitanul echipei, Mihai Silvăşan. În etapa următoare
clujenii întâlnesc pe teren propriu echipa BC Timişoara.
Faţă de sezonul trecut din lotul timişorean au plecat
şase jucători, printre care Rade Dzambic şi Milos Pesic,
iar la capitolul veniri se găsesc şapte jucători în frunte
cu Bogdan Popescu şi Branko Cuic. De pe banca tehnică
a plecat Dragan Petricevic la Etoile du Sahel (Tunisia),
de unde a venit noul antrenor al Timişoarei, Predrag
Badnjarevic. În prima etapă timişorenii au trecut de CSM
Bucureşti cu scorul de 77-69, iar cei mai buni marcatori
ai echipei de pe Bega au fost Branko Cuic cu 18 puncte
şi 11 recuperări şi Bogdan Popescu cu 16 puncte. Ultima
întâlnire dintre „U” Mobitelco şi BC Timişoara a avut loc
în data de 16 martie 2011 şi s-a încheiat cu o victorie
zdrobitoare a clujenilor, scor 97-52.

Toate meciurile din prima etapă s-au jucat la Sibiu

Laurenţiu bOariu

Debut nefericit pentru baschetbaliste

Echipa de baschet feminin a Universităţii Cluj a debutat cu stângul în noua
ediţie de campionat, după eşecul cu SCM Craiova.

C

lujencele au pierdut cu
scorul de 49-81, pe sferturi
12-26, 11-9, 12-25 şi 14-21.
Formaţia din Craiova a dominat
clar meciul, iar „studentele“ au
reuşit să se ridice la înălţimea
adversarelor doar în sfertul secund,
pe care l-au şi câştigat. „Se pare
că lotul nostru este mai slab decât
în sezonul trecut, din păcate. Vom
încerca să jucăm cât mai bine,
dar va fi greu, în condiţiile în care
suntem printre puţinele echipe din
campionat care nu au jucătoare
străine în lot“, a declarat după
meci antrenorul Florin Covaciu.
În premieră pentru România,
toate meciurile din prima etapă a
campionatului s-au desfăşurat într-o
singură sală, la Sibiu. Modelul a fost
luat din campionatul Franţei, pentru
a atrage mai mult public spectator.
Etapa a doua se va desfăşura
normal, fiecare meci în sala echipei
desemnată gazdă.
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Baschetbalistele clujence au debutat cu un eşec.

ICIM ARAd
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CS novA vITA Tg. MUREŞ
U ClUj-nAPoCA
CS RAPId BUCUREșTI
SPoRTUl STUdEnţESC
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BC SfânTU ghEoRghE
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CS olIMPIA BRAŞov
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(foto: Radu Oltean)

Eşec şi în Cupă
Pentru Universitatea au marcat: Flavia Ferenczi 21
puncte, Orsolya Bocskai 10 p, Norina Pop 5 p,
Marta Fodor şi Angela Al Shaar câte 4 p, Bianca
Barbu 3 p şi Andreea Pop 2 p. Pentru echipa olteană
au punctat: Carla Bartee 17 p, Nataşa Mikic 14
p, Brandie Hoskins 12 p, Elsara Grrer 10 p, Irina
Borş 8p, Andreea Ştefan, Cristina Gavrilă şi Janina

Simionca fiecare 6 p, Andra Manea
2 p. Baschetbalistele „alb-negre“
au fost eliminate din sferturile
de finală ale Cupei României de
formaţia CSM Sportul Studenţesc
Bucureşti, care s-a impus cu scorul
general de 155-97. În optimi,
clujencele eliminaseră pe

CSM Universitatea Oradea, cu scorul general
de 127-118. Pe de altă parte, echipa Universităţii Cluj
s-a înteles cu formaţia ICIM Arad pentru a disputa
partida din cadrul etapei a IV-a vineri, 7 octombrie, de
la ora 16:00, iar sâmbătă, elevele lui Florin Covaciu
vor face deplasarea la CSM Universitatea Oradea,
pentru a juca etapa a II-a de la ora 18.00, în Sala
„Antonio Alexe“.
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Clujenii au un punct după primele cinci etape

HAN DB AL

adrian rus

Meciul reabilitării
Echipa de handbal masculin „U” Transilvania Cluj are şansa să obţină prima
victorie a sezonului contra nou-promovatei CSM Ploieşti
chipa de handbal masculin „U” Transilvania
Cluj îşi mai poate îndulci acest debut de
sezon printr-o victorie în partida de vineri,
contra celor de la CSM Ploieşti, una dintre
nou-promovatele din acest sezon al Ligii Naţionale.
Lotul pregătit de Constantin Ştefan a resimţit din
plin şocul plecării mai multor handbalişti valoroşi în
pauza competiţională, iar rezultatele bune întârzie
deocamdată să apară. Clujenii nu îşi pierd speranţa,
însă, şi speră să obţină primul succes al sezonului
în faţa nou-promovatei din Ploieşti. La prima vedere,
chiar şi cu un lot subţiat din punct de vedere valoric,
clujenii pornesc cu prima şansă. Doar experienţa
multor meciuri cu miză la nivelul primului eşalon ar
trebui să fie suficient pentru acontarea celor două
puncte mai mult decât necesare. În plus, prahovenii
au obţinut un egal şi o victorie până acum cu foarte
mare noroc. În chiar prima etapă, prahovenii s-au
impus la un gol diferenţă în compania celor de la
Politehnica Timişoara, exact echipa în faţa căreia
clujenii au avut ghinion peste două etape, atunci
când au pierdut la un singur gol. Mai apoi, ploieştenii
au scos un egal norocos la Satu Mare în etapa a treia,
teren de pe care Radu Lazăr şi compania, din cauza
lipsei de concentrare, au plecat învinşi în week-end-ul
trecut la patru goluri diferenţă, 29-25.

E

Banca Transilvania, noul sponsor
Faţă de ploieşteni, însă, alb-negrii au avantajul
remizei din prima etapă contra celor de la Bucovina
Suceava, o candidată serioasă la un loc de cupă
europeană. Cel mai important avantaj pentru „U”
Transilvania îl reprezintă, însă, Sala Sporturilor
„Horia Demian”, loc de unde mai toate echipele
cu pretenţii în Liga Naţională masculină au plecat
victorioase doar după ce au muncit serios pentru
respectivele succese. Acolo va avea loc, vineri, şi
meciul contra ploieştenilor, iar cu publicul alături,

Clujenii vor prima victorie a sezonului. (foto: Radu Oltean)

Clasament
L eChipa

M
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pCT.

1

hCM ConSTAnțA

5

5

0 0

10

2

șTIInțA Md BACăU

5

5

0 0

10

3

hC odoRhEI

5

3

1 1

7

4

dInAMo CălăRAșI

5

3

1 1

7

5

UnIv. BUCovInA

5

2

2 1

6

6

EnER. PAndURII Tg. jIU

5

3

0 2

6

7

CSM SATU MARE

5

2

1 2

5

8

hCM PolI TIMIșoARA

5

2

0 3

4

9

CSM BUCUREșTI

5

2

0 3

4

10

UCM CARAș-SEvERIn

5

2

0 3

4

11

CSM PloIEșTI

5

1

1 3

3

12

PoTASIA TURdA

5

1

1 3

3

13

U TRAnSIlvAnIA ClUj

5

0

1 4

1

14

STEAUA BUCUREșTI

5

0

0 5

0

clujenii au şanse mari de victorie asupra unei echipe
dintr-un oraş care, în general, nu este primit cu foarte
mare simpatie în sala ardeleană. Alin Bondar şi
Mihai Bogdan sunt aşteptaţi din nou să tragă echipa
după ei, la fel cum au făcut-o şi la partida de la Satu
Mare. „U” Transilvania Cluj speră la prima victorie
a sezonului după patru eşecuri consecutive. Egalul
surprinzător cu Bucovina Suceava a fost plătit scump
mai apoi de către alb-negrii, care au pierdut, oarecum
aşteptat, în faţa celor de la Ştiinţa Dedeman Bacău
şi HCM Constanţa pe teren propriu, două candidate
la titlul de campioană. Mai apoi au venit eşecurile
de la Timişoara şi Satu Mare, dar acum este timpul
şi pentru prima victorie a sezonului, una care ar
sălta echipa clujeană din subsolul clasamentului.
Între timp, clujenii au devenit mai puternici financiar,
după ce Banca Transilvania a hotărât să se implice
la formaţia clujeană, astfel că handbaliştilor nu le
rămâne decât să obţină rezultate cât mai bune în
continuare.
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olTChIM RM. vâlCEA
hC dUnăREA BRăIlA
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hCM BAIA MARE
U jolIdon ClUj
CSM PloIEșTI
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CSM CETATE dEvA
UnIv. ConSTAnțA
CSM BUCUREșTI
SCM CRAIovA
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„U“ Jolidon vrea un succes
și cu CSM București.
(foto: Radu Oltean)

Clujencele vor din nou o clasare pe podium

CrisTina bOTîrCă

Eşec la Vâlcea, victorie la Craiova
Echipa de handbal feminin „U” jolidon Cluj şi-a revenit rapid după
eşecul contra campioanei României şi s-a impus pe terenul celor
de la CSM Craiova.
icecampioana României
la handbal feminin,
”U” Jolidon Cluj, a
întâlnit campioana
Oltchim Râmnicu-Vâlcea, în derby-ul
etapei a III-a a noului sezon al Ligii
Naţionale. „Plecăm la Vâlcea cu
dorinţa de a practica un handbal
bun, a fost o perioadă de zece zile
de pauză de la ultimul meci oficial
pe care echipa noastră l-a disputat.
Întâlnim campioana României,
formaţia care dă scheletul echipei
naţionale, unde avem şi noi trei
jucătoare care sunt convocate la
mai toate acţiunile. Este ultimul
test pentru vâlcence înaintea
debutului în Champions League,
competiţie unde le urăm succes", a
declarat Cosmin Sălăjan, directorul
sportiv al "U" Jolidon, înaintea
partidei. Meciul s-a terminat cu o
altă victorie în palmaresul liderului
Oltchim, care a adunat în vitrina
clubului de la înfiinţare şi până
în prezent nu mai puţin de 36 de
trofee. Vâlcencele s-au impus cu
44-29, deşi la pauză aveau un
avantaj doar de şapte goluri, dar
valoarea superioară a campioanelor
şi-a spus şi mai bine cuvântul după
pauză. Pentru ”U” Jolidon Cluj au
marcat Florina Chintoan 8 goluri,
Nicoleta Dincă 8, Adriana Stoian 6,
Mihaela Ani-Senocico 3, Andreea
Tetean 2, Clara Vădineanu 1,
Ştefania Florea 1.

V

Remediu la Craiova
"Vrem să ne revenim după
meciul de la Râmnicu Vâlcea şi
să câştigăm la Craiova, deoarece
nu ne mai permitem paşi greşiţi",
a declarat înaintea jocului din
etapa a patra, directorul sportiv
al "U" Jolidon, Cosmin Sălăjan.
După înfrângerea de la Vâlcea, ”U”
Jolidon a reuşit o victorie în faţa
formaţiei SCM Craiova, scor final
28-24 (12-12) şi a echilibrat astfel
balanţa eşecurilor şi reuşitelor sale
în campionat. Alb-negrele şi-au
atins obiectivul la Craiova şi au
adus două puncte importante în
economia campionatului. ”A fost

un meci echilibrat în care gazdele
s-au luptat pentru fiecare minge,
însă experienţa noastră a fost
determinantă, iar la final am reuşit
să ne impunem”, a punctat Cosmin
Sălăjan. Principalele marcatoare
pentru "U" Jolidon au fost: Mihaela
Ani-Senocico 12, Florina BîrsanChintoan 6, Adriana Holhoş-Stoian
4, Mihaela Tivadar 3, Nicoleta
Dincă 2, Magdalena Paraschiv
1 . În următoarea etapă de Liga
Naţională ”U” Jolidon întâlneşte
formaţia CSM Bucureşti. Partida va
avea loc pe 8 octombrie, de la ora
16:00, în Sala Sporturilor ”Horia
Demian”.
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„U“ Cluj vrea să rămână în prima divizie
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sport mix

Rugbyştii încep returul
Campionatul intern de rugby va reveni în prim-plan după Campionatul
Mondial din noua zeelandă.
uperLiga Naţională
de Rugby CEC Bank
se va relua în acest
weekend, în ziua
de 8 octombrie, la ora 11:00.
Universitatea Cluj va avea un
meci greu, în deplasare cu Farul
Constanţa, echipă ce ocupă ultima
treaptă a podiumului. Elevii lui
Bogdan Voicu au reuşit o singură
victorie în turul campionatului,
în deplasare la ultima clasată,
CSU AV Arad şi ocupă locul şapte,
penultimul. Pe lângă echipa de
la malul mării, clujenii vor mai
întâlni în minireturul campionatului
formaţiile RCM UV Timişoara
(acasă), Steaua (deplasare) şi
CSU AV Arad (acasă). Obiectivul
rugbyştilor este salvarea de la
retrogradare, iar echipa cu care se
bate pentru îndeplinirea acestuia
este CSM Bucureşti. Este foarte
probabil ca clujenii să încheie
campionatul pe locul şapte, iar
CSM pe locul şase, astfel că
în play-off vor juca între ele, la
Bucureşti (deorece CSM este mai
bine clasată în sezonul regulat).
„Pregătim meciurile cu CSM
Bucureşti, ei sunt adversarii noştri
în acest moment. Sper să facem

Trei medalii de aur și una
de argint la CN de Culturism

S

B

istriţa a găzduit în 17 septembrie Campionatul
Naţional de Culturism&Fitness. Secţia Clubului
Sportiv Universitatea Cluj a participat cu opt
sportivi, iar trei au venit acasă cu medalii. Cristian Berciu
a obţinut medalia de aur la Bodybuilding clasic 175 cm,
precum şi la perechi, alături de Andreea Sandici. Sebastian Văsuţ şi Tiberiu Horvath au concurat la categoria 80
kg unde şi-au adjudecat primele două locuri pe podium,
Văsuţ medalia de aur, iar Horvath argintul. "Aşa cum am
declarat şi înainte de competiţie, rezultatele au fost cum
mă aşteptam", a declarat Mihai Florea, antrenorul secţiei
de Culturism&Fitness a CS Universitatea Cluj. (R.M.)

Clasament
Rugbiştii clujeni speră la o surpriză. (foto: Radu Oltean)

meciuri bune şi să ne salvăm de la retrogradare“, a
declarat Bogdan Voicu, tehnicianul Universităţii Cluj.

Eliminaţi în sferturile Cupei României
Rugbyştii Universităţii au fost eliminaţi din sferturile
Cupei României Gold Corporation de formaţia CSM
Bucureşti. Clujenii au cedat cu 11-47, într-un meci jucat
pe teren neutru, la Braşov. „În meciul cu CSM din Cupă
am folosit mulţi jucători tineri. Am făcut o primă parte
de joc bună, chiar am condus, dar apoi bucureştenii
au trecut în avantaj şi am introdus mai mulţi jucători
tineri, debutanţi“, a declarat antrenorul Bogdan Voicu. În
semifinale, bucureştenii au fost eliminaţi la rândul lor de
campioana Ştiinţa Baia Mare. Maramureşenii vor întâlni
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în ultimul act al competiţiei formaţia
RCM UV Timişoara, care a trecut
de Dinamo. Finala Cupei României
2011 se va disputa în data de 3
decembrie.

Turneele vor avea loc atât la tineret, cât şi la seniori

Două turnee de partide libere de
scrabble la Cluj

Prima ediţie a Memorialului
Alexandru Paloşanu

C

lubul Sportiv Universitatea Cluj, Federaţia
Română de Rugby şi Asociaţia Prietenii Rugbyului Clujean au organizat, în 1 octombrie, prima
ediţie a Memorialului Alexandru Paloşanu, destinat juniorilor IV (16 ani). La competiţie au participat echipele de
juniori U AV Arad; “U” Cluj; CSM.Baia-Mare; GOLD Roşia
Montană, echipa de fete G.R. Montană, echipa mini rugby
CS. Şoimii C. Turzi şi echipele de Old Boys CSM.Sibiu şi
“U” Cluj. Acest prim memorial a fost o reuşită din toate
punctele de vedere, adunând toată spuma rugby-ului
clujean, foşti mari jucători şi antrenori de rugby (Mircea
Rusu, Octavian Chihaia, Bucan Ioan, Dr Balint) precum
şi mulţi alţii, actuali jucători, copii şi oicialităţi. S-au
ţinut discursuri privind comemorarea marelui jucător şi
antrenor Alexandru Paloşanu, s-au înmânat placuţe şi
premii participanţilor. (R.M.)

Evenimentul va avea loc la un hotel din Cluj pentru al treilea an consecutiv.

î

n perioada 7-9 octombrie
2011, Clubul Sportiv
Universitatea Cluj-Napoca şi
Federaţia Română de Scrabble
organizează primele două turnee
de partide libere din cadrul
Campionatului Naţional Individual
de Scrabble 2011, la seniori şi
tineret. Hotel Ary va fi gazdă
pentru al treilea an consecutiv al
turneelor de scrabble disputate la
Cluj-Napoca, la care sunt asteptaţi
să participe aproximativ 40 de
jucători din ţară. În deschiderea
turneelor de partide libere din
cadrul Campionatului Naţional
Individual de Scrabble (Hotel
Ary, Cluj-Napoca, 7-9 octombrie
2011), Clubul Sportiv Universitatea
organizează "Cupa debutanţilor"
la scrabble. Competiţia are loc
joi, 6 octombrie 2011, începând
cu ora 16.30 la Hotel Ary din Cluj-

Clujenii au fost tot timpul aşi în scrabble

Singurul român la Campionatul
Mondial de Scrabble

Napoca, situat pe Str. Magaziei Nr. 19. Concursul se
adresează doar jucătorilor care nu sunt legitimaţi la
un club de scrabble şi va consta dintr-un turneu de
partide libere cu patru tururi (orele 17-21). Primii trei
clasaţi vor fi premiaţi în cadrul festivităţii de premiere
a Campionatului Naţional Individual de Scrabble,
duminică, 9 octombrie, la ora 11.30. Materialele
necesare (jocuri, ceasuri etc.), precum şi arbitrajul
sunt asigurate de CS Universitatea.

În altă ordine de idei, sportivul
Mihai Pantiş de la CS Universitatea
va participa la Campionatul
Mondial de Scrabble, care se va
desfăşura la Varşovia în perioada
12-16 octombrie 2011. El este
singurul reprezentant al României
la această competiţie, la care vor
participa aproximativ 115 jucători
de scrabble în limba engleză din
întreaga lume. Mihai Pantiş este la
a doua participare la un Campionat
Mondial, după cea din anul 2009.
Obiectivul său este clasarea în
prima jumătate a clasamentului,
ceea ce ar permite României
să obţină încă un loc la ediţia
următoare. SEPTImIu CRIvEI

Sportivii „U“, premiaţi
pe Cluj Arena

C

u prilejul inaugurării noului stadion Cluj
Arena din data de 1 octombrie, Consiliul
Judeţean Cluj a premiat sportivii cu rezultate
deosebite obţinute de-a lungul anilor la competiţii
sportive naţionale şi internaţionale. De la CS “U” au
fost premiaţi sportivii: Judith Nagy, Kekskes Levente,
Gabriel Salajean, Beatrice Puiu, Alexandru Tufa, Marian Augustin de la atletism, Loredana Ohâi, Alexandra
Pop, Cristina Matei, Roxana Ioancă, Angela Mara, Ana
Maria Lazăr, Andreea Salanţă, Cristina Ioancă, Monica
Ungureanu, Dragoş Câmpean, Ramona Ene, Corina
Căprioriu, Andreea Cătuna, Diana Kovacs de la judo
şi Bogdan Bratosin de la echipa de volei masculin. De
asemenea, au fost premiate şi echipele de baschet
feminin U20, baschet masculin U20, U15 si seniorii de
la “U” Mobitelco, echipa de handbal feminin “U” Jolidon, de volei masculin “U” si secţia Scrabble. (R.M.)
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Clujenii au debutat în noua ediție împotriva CSA Steaua București

raMOna MaxiM

Un punct important pentru voleibaliști
a 1 octombrie a luat
startul ediţia 2011-2012
a Diviziei A1 masculin.
Echipa Universităţii
Cluj a debutat pe teren propriu în
compania formaţiei CSA Steaua
Bucureşti.
Lotul pentru noul sezon
competiţional este: Romeo Lotei,
Mihai Ţiboacă, Daniel Todoran,
Cosmin Ghimeş/cpt, Andrei
Georgescu, Bogdan Bratosin, Adrian
Fuzeşi, Răzvan Vîlcelean, Andrei
Gagea, Ionuţ Badea, Mihai Popovici,
Doru Ghimeş/libero, antrenor
Bogdan Tănase.
Elevii lui Bogdan Tănase au început
foarte bine jocul, au câștigat primul
set, scor 25:21, însă nu şi-au păstrat
constanţa în joc și au pierdut setul
doi cu 16:25. Voleibaliştii au avut 2:1
la seturi şi 4:1 în tie break, avantaj

L

pe care nu au ştiut să-l păstreze,
astfel că au pierdut partida cu 3:2
(25:21, 16:25, 25:23, 17:25, 8:15).
Înainte de meciul cu Steaua,
tehnicianul univesitar, Bogdan
Tănase, declara: "Jucăm cu o echipă
mult întărită a Stelei, pe care o văd
pretinzând în primele patru, dar
ne vom juca şansa şi vom încerca
să obţinem minim un punct". Ceea
ce s-a şi întâmplat. A luat un punct
steliştilor, cu toate că spectatorii
credeau că vor obţine toate cele trei
puncte puse în joc.
“Sunt mulţumit de acel punct, dar
am ratat o şansă foarte mare având
în vedere că cei de la Steaua nu i-a
putut utiliza pe cei trei jucători sârbi.
Oricum este un rezultat bun având
în vedere ca este pretendentă la
podium”, a spus la finalul partidei,
Bogdan Tănase.

(foto: Radu Oltean)

voleibaliștii clujeni au fost trădați de ”constanța”
în joc și au pierdut partida în fața bucureștenilor.

Cupa Romaniei”, a punctat Tănase. Faza dinaintea
sferturilor de finală ale Cupei României se va organiza
la Zalău în data de 12 şi 13 octombrie, iar universitarii
clujeni vor da piept cu formaţia CSU Galaţi. Dacă vor
câştiga, elevii lui Tănase se vor întâlni în sferturile de
finală cu Dinamo Bucureşti.

Joacă în fieful campioanei
În etapa a doua a Diviziei A1, echipa de volei masculin a
Universităţii Cluj se va deplasa în fieful campioanei CSM
Remat Zalău. “Toate meciurile le vom juca la victorie,
însă vom întâlni campioana en-titre. Obiectivul nostru
este să facem un meci bun şi să pregătim jocurile din

Voleibalistele Universităţii Cluj au participat la turneul de pregătire “Cupa Ardealul”

Turneu important de pregătire
pentru voleibaliste

RezUlTaTele TURneUlUi
joI, 29.09.2011
CSU Medicina CSS Tg Mureș - Vasas Budapesta 3-0
”U” Cluj - Vasas Budapesta 0-3
CSM Sibiu - CSU Medicina CSS Tg Mureș II 3-0

dan gârleanu: “
Aceste turnee sunt
foarte bune și bine
venite”.

vInERI, 30.09.2011
”U” Cluj - CSU Medicina CSS Tg Mureș II 3-0
CSM Sibiu - Vasas Budapesta 2-3
CSU Medicina CSS Tg Mureș - Unic Piatra Neamţ 3-1
”U” Cluj - CSM Sibiu 2-3
SâMBăTă, 01.10.2011
Unic Piatra Neamţ - CSM Sibiu 3 -1
”U” Cluj - CSU Medicina CSS Tg Mureș 1 -3
Unic Piatra Neamţ - Vasas Budapesta 1 – 3

e

chipa de volei feminin a
Universităţii Cluj a participat
în perioada 29 septembrie
- 2 octombrie la un turneu puternic
de verificare “Cupa Ardealul”,
turneu găzduit anul acesta de
Târgu Mureș.
Echipele participante la acest
turneu au fost: CSU Medicina CSS
Târgu Mureș, “ U “ Cluj, CSM Sibiu,
CSU Medicina CSS Târgu Mureş
2, VCM Unic LPS Piatra Neamţ
și Vasas Budapesta (Ungaria).
Câștigătoarea acestui turneu a fost
echipa gazdă, CSU Medicina CSS
Târgu Mureş.

„Partea psihologică
nu e bine lucrată”
“A fost semicantonament, am avut
cinci meciuri care își vor spune
cuvăntul, cu echipe pe care le vom
întâlni și în campionat. Rezultatele
nu au fost mulţumitoare, jocul
fetelor a fost pe alocuri bun, dar
nu în totalitate. Dacă își păstrau
concentrarea până la final puteam

(foto: Radu Oltean)

dUMInICă, 02.10.2011
Unic Piatra Neamț – “U” Cluj 3-0
CSU Medicina CSS Tg Mureș – CSM Sibiu 3-1

câștiga mai multe seturi, suntem
restanţieri la final de set. Partea
psihologică nu e bine lucrată, fetele
nu se pot concentra până la sfârșit,
o să lucrez la partea psihologică,
o să fac antrenamentele să fie
pe bază de competiţie să existe
concurenţă între fete, se observă
pe sfârșitul antrenamentelor o
oboseală”, a declarat antrenorul

echipei Dan Gârleanu. Elevele lui Dan Gârleanu vor
participa în această săptămână la un alt turneu
organizat la Lugoj “Cupa CSM Lugoj” care va avea
loc în perioada 5-7 octombrie la Sala Sporturilor I.K.
Ghermănescu. Echipele participante vor fi TârguMureș și Vojvodina Novi Sad. “Aceste turnee sunt
foarte bune și bine venite, foarte importante pentru
noi pentru că astfel căpătăm experienţă cu această
echipă foarte tânără cu media de vârstă 21 de ani”,
a mai spus Dan Gârleanu.
LARISA BALoG

ClASAMEnT :
1 . CSU Medicina CSS Tg Mureș
2 . Unic Piatra Neamţ
3. CSM Sibiu
4. Vasas Budapesta
5. “U” Cluj
6. CSU Medicina CSS Tg Mureș

MieRCURi, 5 oCToMBRie
17,30 Universitatea Cluj - Vojvodina Novi Sad
19,30 CSM Lugoj – CSU Tg Mureş

Joi, 6 oCToMBRie
18,30 CSU Tg Mureş - Universitatea Cluj
20,00 prezentarea oicială a lotului CSM Lugoj
20,45 CSM Lugoj – Vojvodina Novi Sad

VineRi, 7 oCToMBRie
12,00 Vojvodina Novi Sad – CSU Tg Mureş
14,00 CSM Lugoj – Universitatea Cluj
16,00 Festivitatea de premiere

08

O P I NI E

O P I NI E

O P I NI E

O P I NI E

O P I NI E

O P I NI E

Colțul psihologului
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dr. Marius CrăCiun, psihOLOG

Imageria mentală (2)
sistemul nervos şi în muşchii care
sunt responsabili de realizarea
activităţii motrice. Când sportivul
este angajat în activităţi sportive,
creierul transmite în mod constant
impulsuri către muşchi, pentru
realizarea mişcărilor. Motivul
pentru care imageria funcţionează
constă în faptul că impulsuri
similare se generează în creier şi
muşchi atunci când sportivii îşi
imaginează mişcările, fără să le
execute în realitate. Înregistrările
electrice la nivelul creierului şi
muşchilor sugerează că apar la
aceste nivele stimulări de joasă
intensitate care creează un gen
de şablon care ajută individul să
execute mai târziu activitatea
motrică. De multe ori, aceste
fenomen este denumit „memorie
musculară”.

Circuite consolidate
prin repetiție
um funcţionează
imageria? Cum este
posibil ca doar prin
simpla imaginare a
unei acţiuni să se realizeze o

C

îmbunătăţire a performanţei?
Atunci când se învaţă sau se
perfecţionează o deprindere,
impulsuri nervoase de joasă
intensitate se activează în

Atunci când sportivul execută
mişcări sau doar îşi imaginează
performanţa, circuitele din
creier şi muşchi sunt activate şi
consolidate prin repetiţie. Imageria
are un rol special în consolidarea

parteneri și sponsori

modelului mintal al perfomanţei.
Cercetări efectuate în universităţi
de prestigiu din lumea întreagă au
demonstrat că o combinaţie între
repetiţia mintală şi antrenamentul
fizic generează un nivel mai bun al
performanţei sportive decât doar
antrenamentul fizic singur.
Ştim că imageria este eficientă
pentru sportivii cu experienţă,
dar oare ce se întâmplă la copii?
Există argumente pentru a
susţine că metoda ar fi chiar mai
eficientă în cazul tinerilor. Copiii
tind să fie mai mult orientaţi spre
imagini decât adulţii care, din
cauza educaţiei şcolare, folosesc
mai mult limbajul verbal. Cu alte
cuvinte, tinerii tind să aibă o
imaginaţie mai activă şi mai clară.
Studiile asupra hipnotizabilităţii
au arătat că tinerii au o mai mare
capacitate de sugestibilitate.
Primele cercetări în domeniul
antrenamentului prin imagerie
au apărut în literatura ştiinţifică.
Într-unul din aceste studii un
cercetător chinez (Li Wie Zhang,
2006) a lucrat cu jucători de
tenis de masă care au privit
imagini cu cei mai buni jucători

din lume şi s-au imaginat pe ei
înşişi executând aceleaşi tehnici
timp de 6 minute pe zi, de trei
ori pe săptămînă pe parcursul
a 16 săptămâni. Aceşti copiii au
progresat mai mult din punct de
vederea al performanţei decât
grupul de control format din tinerii
care doar au privit imaginile şi nu
au practicat imageria.
Fără a avea studii de psihologie,
antrenorii pot să folosească
tehnicile de imagerie. Tehnicile
imaginative pot fi folosite în
munca de antrenorat iar aceste
abordări pentru creşterea
performanţei pot fi utilizate
în mai toate aspectele vieţii
cotidiene. Tinerii sunt foarte activi
din punct de vedere fizic atunci
când participă la antrenamente
şi antrenorii ar trebui să ştie
să demonstreze importanţa
imageriei şi să justifice folosirea
acesteia. Pentru a profita de
pe urma antrenamentului
imaginativ, sportivul trebuie să fie
supravegheat de antrenor pentru
a şti exact ce să-şi imagineze şi să
„simtă” mişcarea.
Urmare în numărul viitor

