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„U” Jolidon-Levanger HK
„U“ Mobitelco BT-Elan Chalon
„U“ Cluj-Tomis Constanţa

„U“n punct
de vedere
Mircea Barna
fost căpitan al echipei masculine
de baschet ,,U” în anii ‘80

Renaşterea sportului

Î

ncerc astăzi să trec în revistă câteva din
motivele care ne împiedică de câţiva ani să ne
numărăm printre protagoniştii competiţiilor
internaţionale la sporturi de echipă, dar şi la
sporturi individuale.
Aşa cum declara recent Ion Ţiriac, rezultatele de
excepţie din ultimii ani ai sportivilor români sunt doar
cazuri izolate. Şi din păcate are perfectă dreptate:
Aşadar:

1. Baza de selecţie a sportivilor de performanţă a
scăzut dramatic. Motivele sunt multiple: copiii au
astăzi mult mai multe posibilităţi de a-şi petrece timpul
liber (calculator, muzică). Părinţii se simt mult mai
confortabil (comoditate) când îşi ştiu copiii în casă,
decât să-i ducă (însoţească) la sport:
la nivel şcolar, se face doar o oră de sport pe
săptămână, şi aceea la sfârşitul programului de
studiu, pentru ca jumătate din elevi să poată pleca
acasă.
recomand aici Ministerului Educaţiei ca iecare
zi de şcoală să înceapă cu ora de sport. Studii
recente din SUA şi Anglia demonstrează clar că
şcolarii asimilează mult mai mult programa şcolară
dacă au făcut ora de sport la începutul zilei.
2. Pregătirea profesorilor de SPORT şi antrenorilor.
Prin îniinţarea atâtor facultăţi de sport în România
“s-a diluat” pregătirea celor care ar trebui să asigure
selecţia, pregătirea sportivilor de top. Adăugând aici
şi remuneraţia destul de modestă a acestora, avem
explicaţia de ce tot mai puţini sportivi români ajung să
evolueze în campionatele naţionale.
3. Concurenţa sportivilor străini (chiar dacă uneori ea
este beneică, însă aceştia sunt de categorii inferioare,
liga 2-a, a 3-a).
4. Presa trăieşte contracte. De aceea există tot mai
puţine articole cu titlu informativ despre sportivi.
5. Lipsa marketingului sportiv.

02
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doar cu Cupa Cupelor
(foto: Radu Oltean)
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„U“ Jolidon vrea un parcurs cât mai bun în Cupa Cupelor
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AdriAn Costeiu

La un pas de
Champions League

Caliicată pentru a doua oară consecutiv în grupele preliminare ale Ligii Campionilor la
handbal feminin, Universitatea Jolidon Cluj a avut din nou ghinion.
entru a accede în finala grupei preliminare
din Liga Campionilor, clujencele erau
obligate să treacă de campioana Serbiei,
RK Zajecar, care se betonase în acest
intersezon cu jucătoare precum Martha Mangue,
Tereza Pîslaru sau Verica Nikolic. În cazul în care
jucătoarele noastre câştigau meciul, ele urmau să dea
piept cu învingătoarea dintre Viborg HK si HK Rostov.
Partida cu Zajecar începe alert. Meciul e strâns, nici
una dintre echipe nu reuseşte să se detaşeze. O fac
însă clujencele (11-9, min.20), dar sunt egalate în doar
câteva minute. Intrăm la cabine cu două goluri de aur
în faţa sârboaicelor (18-16), două goluri ce s-au dovedit
hotărâtoare pentru rezultatul final. Fetele noastre încep
în forţă partea secundă şi pun între ele și adversare nu
mai puţin de cinci goluri. Valoarea celor de la Zajecar
este incontestabilă, iar adversarele nu ne dau sanşa
să ne bucurăm, egalând din nou atunci când mai erau
15 minute de joc (24-24). Clujul se concentrează mai
bine pe final, fetele noastre luptă până la final şi obţin
o victorie extraordinară, un 33-32 muncit şi meritat în
faţa unei formaţii cu mari ambiţii europene, cu un buget

P

care poate rivaliza cu orice formaţie
de top din Europa.

Începe perioada de foc
Urmează marea finală cu Viborg.
Danezele aveau deja un mare
avantaj, având în vedere că meciul
se disputa pe teren propriu, la
Grenaa, însă acest lucru nu a
fost prea vizibil în prima parte.
Clujencele s-au ţinut excelent de
mult mai titrata adversară, au
muncit extraordinar şi au intrat
la cabine cu un deficit de doar
trei goluri. Oboseala favoritelor
noastre, experienţa superioară a
adversarelor şi dorinta acestora
de a câştiga în faţa propriului
public au fost unii dintre factorii
care au purtat-o pe Viborg spre
victorie în partea secundă.
Gullden, Mikkelsen şi Jurack,

au fost de neoprit, astfel că danezele au câştigat şi
s-au calificat în Liga Campionilor. Înainte de ”dubla”
cu norvegiencele de la Levanger, disputată în Sala
”Horia Demian”, handbalistele de la U Jolidon Cluj au
dat piept în Liga Naţională cu CSM Bacău, o formaţie
nou-promovată, care avea însă mari ambiţii în acest
sezon. Valoarea si-a spus cuvântul, iar echipa noastră
a câştigat clar partida, cu scorul de 34-24, după un
meci dominat cap-coadă de elevele lui Gheorghe
Covaciu. Clujencele s-au detaşat încă din primele
minute, conducând cu 3-0, după o serie de atacuri
devastatoare. Băcăuancele arată că nu au venit
să bifeze o înfrângere la Cluj şi au intrat la pauză
cu un deficit de doar două goluri (16-14), astfel că
repriza secundă se anunţa destul de dificilă pentru
”studente”. A doua parte a partidei a reprezentat
descătuşarea echipei noastre, care a reuşit să se
motiveze la pauză şi să intre pe teren decisă să
tranşeze meciul în favoarea sa. Partida cu echipa
băcăuană a constituit o bună repetiţie pentru echipa
noastră înainte de meciurile din turul III al Cupei
Cupelor împotriva celor de la Levanger.
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Ambele manşe au loc în Sala Sporturilor “Horia Demian”

Gânduri la primăvara
europeană
Vicecampioana “U” Jolidon îşi continuă aventura în cupele europene împotriva
norvegiencelor de la Levanger, în turul III al Cupei Cupelor.

„U“ Jolidon are obiectiv primăvara europeană (foto: Radu Oltean)

UrmătorUl meCi,
în 2012
upă un drum în nordul Europei, în
Danemarca, pentru turneul de calificare
al Champions League, sorţii le-au
rezervat celor de la “U” Jolidon o nouă
deplasare lungă, până în Norvegia, la Levanger.
În urma rundelor de negocieri, conducerea
vicecampioanelor României au reuşit, însă, să le
facă o surpriză suporterilor clujeni, iar “studentele”
vor juca ambele manşe pe teren propriu. Adversara
fetelor pregătite de Gheorghe Covaciu, Levanger HK,
vine din ţara care dă campioana olimpică, campioana
europeană şi câştigătoarea Champions League din
sezonul precedent. Handbalul feminin norvegian
este unul dintre cele mai apreciate şi este situat în
topul campionatelor din Europa şi din lume. Venită
din turneul de calificare Champions League, “U”
Jolidon îşi doreşte să se folosească cât mai mult
de avantajul terenului propriu şi să se califice mai
departe în primăvara europeană. “Ne duelăm cu o
formaţie nordică, toată lumea cunoaşte handbalul
care se joacă în Scandinavia. Suntem foarte bucuroşi
că am reuşit să aducem ambele manşe ale turului
III din Cupa Cupelor la Cluj. Nu ne aşteptăm la două
partide uşoare, chiar dacă le jucăm pe ambele pe
teren propriu. Suntem conştienţi că plecăm cu prima
şansă, însă trebuie să fim concentraţi pe toată durata
partidei deoarece jucătoarele de la Levanger se vor

D

Disputele din Cupa Cupelor
sunt ultimele oiciale pentru
“U” Jolidon din acest an calendaristic, deoarece campionatul intern se întrerupe
pentru Campionatul Mondial
de Handbal Feminin. Pentru
componentele celor de la “U”
Jolidon urmează o perioadă
de pauză, apoi cantonament
montan, urmat de meciuri de
veriicare la Cluj-Napoca, cât
şi în ţară şi în străinătate.
Următorul meci oicial pentru
vicecampioanele României
va i pe 14 ianuarie 2012, pe
teren propriu, împotriva celor
de la Dunărea Brăila.

lupta pentru fiecare minge. Avem
un lot echilibrat pe toate poziţiile
şi ne dorim ca duminică seara să
sărbătorim cu publicul din sală
calificarea mai departe”, a declarat
Cosmin Sălăjan, directorul sportiv
al celor de la “U” Jolidon.

Perioadă dificilă
Partidele cu Levanger vin la finalul
unei perioade foarte încărcate
pentru “U” Jolidon, patru meciuri

în zece zile. Victoria cu CSM Bacău, scor 34-24,
deplasarea de la Zalău, unde “studentele” au
jucat cu HC Zalău şi dubla europeană. “Această
perioadă este una foarte încărcată pentru noi,
sperăm să ieşim cât mai bine, ne dorim victorii în
toate meciurile. Sperăm ca perioada scurtă dintre
partide să fie trecută cât mai bine de fete şi să fim
în formă optimă la startul meciurilor. Avem unele
mici probleme medicale, dar sperăm că jucătoarele
care fac parte din lot să suplinească cât mai bine
absenţele”, a punctat Gheorghe Covaciu, tehnicianul
vicecampioanei. Cea mai mare pierdere pentru
“U” Jolidon este Nicoleta Dincă, extrema stânga a
clujencelor care a suferit o fractură la mâna dreaptă
şi este indisponibilă aproximativ o lună. “Din păcate,
Nicoleta a suferit o accidentare şi nu va putea
evolua în aceste două partide, ea va reveni undeva
la începutul lunii decembrie”, a mai spus Cosmin
Sălăjan. Cel mai probabil, pe postul de extremă
stânga va evolua Raluca Mihai, handbalista venită
în această vară de la Baia Mare. “Avem încredere
în fetele care o vor înlocui pe Dincă. Raluca Mihai
este o jucătoare experimentată, care a jucat cu Baia
Mare în cupele uropene, iar de când este la Cluj
şi-a făcut treaba pe postul ei”, a punctat Salajan.
În cazul unei calificări în şaisprezecimile Cupei
Cupelor, “U” Jolidon îşi va afla adversarul în 15
noiembrie, în urma tragerii la sorţi ce va avea loc
la Viena, la sediul Federaţiei Europene de Handbal.
Turul următor din Cupa Cupelor, a doua competiţie
ca valoare din Europa, va avea loc la începutul lunii
februarie 2012.
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lotUl
“U” Jolidon
Nr 1 Petroczi Viktoria,
27.02.1983, portar,
Ungaria
Nr 2 Florea Stefania,
01.02.1992, extrema
dreapta, Iasi, Romania
Nr 3 Paraschiv Magdalena,
11.08.1982, extrema
dreapta, Buzau, Romania
Nr 4 Dinca Nicoleta,
22.07.1988, extrema
stanga, Slatina, Romania
Nr 6 Biliga Adela, 05.05.1988,
pivot, Cluj Napoca,
Romania
Nr 7 Mihai Raluca, 18.10.1986,
extrema stanga, Baia
Mare, Romania
Nr 9 Ivan Irina, 06.03.1991,
pivot, Suceava, Romania
Nr 10 Florina Chintoan
06.12.1985, pivot, Cluj
Napoca, Romania
Nr 11 Mihaela Tivadar,
14.06.1982, inter stanga,
Cluj Napoca, Romania
Nr 12 Viorica Suba,
03.05.1989, portar,
Sebes, Romania
Nr 13 Stoian Adriana
14.07.1087, inter stanga,
Zalau, Romania
Nr 15 Tetean Andreea
25.02.1989, centru,
Bistrita, Romania
Nr 16 Mazareanu Ana Maria
04.02.1993, portar, Iasi,
Romania
Nr 18 Turcas Alina 01.04.1972,
inter dreapta, Brasov,
Romania
Nr 20 Oltean Laura 20.07.1989,
inter dreapta, Bistrita,
Romania
Nr 21 Bondar Oana
26.03.1983, inter
dreapta, Cluj Napoca,
Romania
Nr 25 Mihaela Ani Senocico,
14.11.1981, centru,
Bistrita, Romania
Nr 26 Vadineanu Clara,
26.10.1986, inter stanga,
Moldova Noua, Romania
Nr 33 Vintila Simona,
05.01.1981, centru,
Brasov, Romania

Antrenori/ofiCiAli
Covaciu Gheorghe –
antrenor principal
Alina Turcas –
antrenor secund
Alexandru Dezmeri –
antrenor cu portarii
Baciu Victor –
Kinetoterapeut
Paraschiv Viorel –
Kinetoterapeut
Salajan Cosmin –
Director Sportiv
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localitatea nordică are o populaţie de 4.500 de locuitori
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AdriAn Costeiu

Levanger HK
și orașul Levanger
Echipa de handbal s-a îniinţat în 1990, iar din 2005 joacă numai în prima ligă norvegiană.
raşul Levanger
este situat în
mijlocul Norvegiei,
la aproximativ 600
de kilometri de capitala Oslo. În
Levanger trăiesc aproximativ 4.500
de persoane, însă în toată zona
numărul locuitorilor se ridică la
20.000. Principala caracteristică
a localităţii norvegiene este
agricultura, dar oferă şi excelente
oportunităţi pentru studii, până la o
foarte bună universitate. Levanger
Handball Klub s-a fondat în anul
1990 şi are numai echipe feminine.
Formaţia de senioare a început în
al treilea eşalon, avansând an de
an până în prima divizie. Levanger
HK a tot alternat diviziile în care
a jucat, prima şi a doua, până în
anul 2005, din care joacă în cea
mai puternică ligă din Norvegia,
ţara care dă campioana olimpică
şi europeană. Acest sezon este al
şaptelea an în care Levanger face
faţă cu brio în campionatul care dă
câştigătoarea Champions League.

O

lotUl
levAnger HK

Calificare în dauna lui Izmir
Pentru sezonul 2011 – 2012,
clubul din Levanger este înscris
în campionat cu următoarele
echipe: o echipă de senioare, o
echipă de junioare sub 20 ani,
o echipă de junioare sub 18 ani,
cinci echipe de junioare sub 16
ani, două echipe de veterane peste
35 de ani. Formaţia Levanger
îşi dispută meciurile de pe teren
propriu în Tronderhallen, o sală
nouă, deschisă în februarie 2011,
cu o capacitate de 2.000 de locuri.
În cupele europene, Levanger a
înregistrat două participări, în
sezoanele 2007 – 2008 şi în 2008

– 2009. La prima participare în cupele europene,
formaţia norvegiană a evoluat în Cupa EHF, în turul
II trecând de echipa bielorusă HC Druts-University
Belinichi, iar în turul III Levanger a fost eliminată de
formaţia slovacă Iuventa Mihalovce. În sezonul 20082009, Levanger a ajuns până în sferturile de finală
ale Cupei Cupelor, trecând pe rând de Gazi University
SC din Turcia, de Iuventa Mihalovce din Slovacia, fiind
învinsă în sferturile de finală de formaţia germană
Bayer Leverkusen. În acest sezon, norvegiencele au
trecut în turul II al Cupei Cupelor de formaţia turcă
Izmir.

Nr 3 Nina Bjork Arninnsdottir,
24.01.1984, pivot,
Norvegia
Nr 4 Susan Iren Hall,
17.09.1990, pivot,
Norvegia
Nr 5 Kjersti Salberg,
13.12.1992, extrema,
Norvegia
Nr 7 Hege Loken, 31.08.1993,
extrema, Norvegia
Nr 9 Silje Katrine Svendsen,
19.02.1990, extrema,
Norvegia
Nr 10 Ramune Pekaskyte,
05.10.1980, inter,
Lituania
Nr 11 Martine Bentzen,
01.01.1991 inter,
Norvegia
Nr 13 Sara Andersson
(capitan), 01.08.1980,
inter, Suedia
Nr 14 Ane Eidem, 21.01.1983,
extrema, Norvegia
Nr 17 Vilde Eidem 21.01.1983,
inter, Norvegia
Nr 18 Stine Nygard Facerli
13.08.1990, inter, Norvegia
Nr 19 Lene Burmo,
23.04.1993, pivot,
Norvegia
Nr 20 Silje Mari Berget,
17.08.1981, extrema,
Norvegia
Nr 24 Linda Hansen Lundmark, 26.03.1979,
portar, Norvegia
Nr 27 Rakel Dogg Bragodottir, 24.05.1986, inter,
Islanda
Nr 88 Hannah Zimmergren,
12.01.1988, portar
Suedia

Antrenori/ofiCiAli
Agust Johannsson,
antrenor principal, Islanda
Truls Roaas,
antrenor secund, Norvegia
Heidi Skei Lian,
Team Leader, Norvegia
Trond Sjobakk,
Fizioterapeut, Norvegia
Vidar Venas,
Manager Sportiv, Norvegia
Hans Vist,
Director executiv, Norvegia.

05

BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET BASCHET

dUel lA Piteşti
Dacă în EuroChallenge universitarii clujeni au jucat doar
o etapă, în campionatul intern
elevii antrenaţi de Marcel Ţenter
ocupă locul al treilea, după
şapte meciuri în care au adunat
cinci victorii şi două înfrângeri.
În etapa a VIII-a a Diviziei A,
clujenii vor juca în deplasare în
compania echipei BCM U Piteşti.
În întrecerea internă, elevii
antrenaţi de Ţenter vin după o
victorie, scor 84-59, obţinută
în faţa celor de la CSS Giurgiu,
în timp ce piteştenii au suferit
o înfrângere în etapa a VII-a, în
meciul disputat în compania
echipei CSM Bucureşti, scor
82-70. Ultima întâlnire dintre “U”
Mobitelco BT şi BCM U Piteşti a
avut loc în data de 15 ianuarie
2011, la Piteşti şi s-a încheiat
cu scorul de 92-85, în favoarea
campionilor României.
Clujenii au luptat din greu cu francezii
(foto: Radu Oltean)

Baschet de calitate în Sala Sporturilor „Horia Demian“ la meciul „U“ Mobitelco-Elan Chalon

Aproape de victorie

Campioana României de baschet masculin a fost aproape de a
învinge una dintre cele mai puternice formaţii de pe continent.
chipa „U” Mobitelco BT
şi-a început parcursul
european din acest an,
marţi, 8 noiembrie, în
cadrul FIBA EuroChallenge, în faţa
propriilor suporteri, în compania
echipei de prima ligă din Franţa
şi totodată deţinătoarea Cupei
Franţei, Elan Chalon. Francezii s-au
calificat în EuroChallenge după ce
au fost eliminaţi din turul preliminar
al EuroCup de către croaţii de la
Cedevita Zagreb. Duelul din cadrul
Grupei E a EuroChallenge, dintre
“U” Mobitelco şi Elan Chalon,
disputat în Sala Sporturilor “Horia
Demian”, a adunat aproximativ
2500 de suporteri în tribune şi
s-a încheiat cu scorul de 81-85
(17-17, 25-20, 19-22, 20-26), în
favoarea francezilor, după patru
sferturi în care cele două echipe
au arătat un baschet de înaltă
calitate. Miţă Paul, David Lawrence,
Kyndall Dykes, Zoran Krstanovic
şi Mihai Silvăşan au început
partida ca titlulari pentru formaţia
clujeană şi au făcut faţă cu succes
oaspeţilor. Francezii au început
meciul cu un alley-oop de toată
frumuseţea reuşit de A. Aminu,
care a beneficiat de o pasă de la M.
Delaney şi a finalizat pentru primele
două puncte ale întâlnirii.

E

Finalul, mai bun la francezi
Răspunsul clujenilor nu a întârziat
să apară şi “Zoki” a pus primele
puncte pe tabelă pentru formaţia
universitară. Începutul foarte

bun de partidă s-a concretizat în
minutul 5, atunci când, după o
intercepţie a lui Lawrence, Dykes
o aduce pentru prima data pe “U”
în avatanj, scor 10-9. Avantajul
clujenilor s-a menţinut pe toată
durata primei reprize, astfel că
la pauză tabela arăta 42-37 în
favoarea echipei antrenate de
Marcel Ţenter. În partea a doua
a meciului, studenţii clujeni au
menţinut ritmul bun şi au condus
în marea majoritate a timpului, dar,
beneficiind şi de eliminarea pentru
cinci faulturi a lui Zoran Krstanovic,
“elanii” au trecut în avantaj şi
au reuşit să se impună în finalul
partidei. Chiar dacă au pierdut cu
scorul de 81-85, clujenii au arătat
un joc foarte bun în faţa unei
echipe cu un buget net superior
şi care anul trecut a terminat în
primele 16 echipe în EuroChallenge.
Kyndall Dykes, cu 23 de puncte,
a fost cel mai bun marcator din
echipa clujeană, urmat de Mihai
Silvăşan, 19 puncte. De la francezi
s-a remarcat Malcolm Delaney,
autor a 33 de puncte. “Ne-am
aşteptat ca meciul să fie dificil şi
ştiam că trebuie să luptăm 40 de
minute pentru a câştiga acest meci.
E prea devreme să ne pronunţăm
asupra compeţiei întrucât este doar
primul meci al grupei, însă urmează
multe meciuri şi desigur vom
încerca să câştigăm următoarele
partide şi să trecem în faza a doua
a grupelor. În meciul care urmează
am să încerc să îmi fac treaba

mai bine şi să îmi susţin mai mult
echipa. Am pierdut acest meci,
dar vom studia ce am făcut bine şi
ce am facut rău şi ne vom pregăti
mai bine pentru următorul meci”, a
declarat Zoran Krstanovic.

Belgia, următoarea destinaţie
“Marţi m-am simţit foarte mândru
în propria sală, în faţa propriilor
suporteri care şi de data aceasta
au creat o atmosferă senzaţională,
ca de fiecare dată. Pe de altă
parte am pierdut meciul, un meci
care în multe momente am crezut
că ne stă în puteri să îl câştigăm.
Dar am întâlnit o echipă foarte
matură, puternică psihic şi fizic şi
care a jucat cu multă isteţime, pe
parcursul celor 40 de minute şi au
pus mare presiune asupra întregii
echipe”, a spus şi antrenorul Marcel
Ţenter. Celălalt meci al Grupei E, în
care s-au întâlnit BC Enisey (RUS) şi
Antwerp Giants(BEL) s-a încheiat cu
victoria ruşilor, scor 76 – 72 (22-15,
21-14, 15-22, 18-21). Cei mai buni
marcatori din cele două echipe au
fost: Marko Marinovic, de la ruşi,
autor a 17 puncte şi Michael Roll,
de la belgieni, care a reuşit 27 de
puncte. Pentru următoarea etapă
din cadrul EuroChallenge, clujenii
vor face deplasarea în Belgia
pentru duelul cu Antwerp Giants.
Meciul este programat pentru data
de 15 noiembrie cu începere de la
ora 20.00, şi se va disputa la “Lotto
Arena”, o sală cu o capacitate de
5.300 de locuri.

ovidiu tebu
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Handbalul clujean, în atenția selecționerului
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sport mix

Motiv de mândrie
la „U“ Transilvania
Formaţia clujeană de handbal masculin a avut, în premieră pentru
Cluj-Napoca, şase oameni convocaţi la lotul naţional al României.
iga Naţională de handbal
masculin a luat o pauză
de o lună din cauza
desfăşurării unei noi ediţii
a Trofeului Carpaţi, turneu la care „U”
Transilvania a stabilit un record. Şase
oameni din echipa ardeleană au fost
convocaţi la acţiunea Naţionalei, un
număr istoric pentru sportul clujean.
Tudor Stănescu, Vlad Vlăduţ, Radu
Lazăr, Bogdan Mihai, Mihai Buşecan
şi antrenorul Constantin Ştefan
au reprezentat cu succes Clujul la
partidele echipei naţionale de la
Trofeul Carpaţi, competiţie pe care
lotul A al tricolorilor a şi câştigat-o.

L

Ultima etapă de scrabble
anglofon

Î

n zilele de 12 şi 13 noiembrie va avea loc la Iaşi
ultima etapă a Campionatului Naţional de Scrabble
Anglofon. Printre participanţi vor i şi sportivii
Cătălin Caba, Mihai Pantiş şi Ovidiu Tămaş de la CS
Universitatea Cluj. În condiţiile în care primul loc este
deja adjudecat de Dan Laurenţiu Sandu de la Locomotiva Bucureşti, obiectivul lor este obţinerea locurilor doi
şi trei pe 2011. (S.C.)

Derby judeţean
„Munca noastră a dat roade anul
acesta atunci când am avut şase
oameni convocaţi la lotul naţional
al României pentru Trofeul Carpaţi,
cinci jucători plus antrenorul
Constantin Ştefan. După Constanţa,
noi am avut cei mai mulţi convocaţi
la Naţională, ceea ce înseamnă
foarte mult pentru handbalul clujean,
chiar dacă unii au trecut cu vederea
acest aspect. Niciodată Clujul nu
a avut şase oameni la Naţională”,
a declarat managerul echipei

Handbaliştii clujeni au fost ocupaţi serios cu echipa naţională. (foto: Radu Oltean)

„studenţeşti”, Mihai Tritean. Performanţa handbaliştilor
a venit chiar înainte de meciul cu CSM Bucureşti,
din deplasare, un duel psihologic al acestui tur de
campionat. „Noi de la fiecare meci aşteptăm puncte.
Este mai greu acum pentru că nu mai suntem nici valoric
şi nici numeric cei de anul trecut, pentru că, altfel, eram
în luptă pentru locurile 1-2 ale clasamentului. Totuşi,
echipa pe care o avem acum este destul de valoroasă

şi bine închegată ca să poată emite
pretenţii la locul al şaselea”, a
mai spus oficialul clujenilor. După
deplasarea de la Bucureşti, pentru
„U” Transilvania urmează, în
week-endul următor, derby-ul
judeţean contra nou-promovatei
Potaissa Turda.

Baschetbalistele clujence se află pe locul 12 în clasament

rAmonA mAxim

Meci dificil pentru elevele
lui Florin Covaciu

Culturiştii se vor pregăti
în condiţii de 5 stele

S

ecţia de culturism & itness din cadrul Clubului Sportiv Universitatea Cluj va avea centru
de pregătire în incinta Stadionului Cluj Arena.
Culturiştii vor putea începe pregătirea din luna decembrie. "Ne bucurăm că vom avea o bază de pregătire
unde vom avea condiţii de 5 stele. Mulţumin Consiliului
Judeţean pentru că ne sprijină în pregătirea pentru
atingerea oiectivelor propuse", a declarat antrenorul
secţiei de culturism & itness, Mihai Florea. Următoarele
competiţii pentru culturiştii clujeni sunt Cupa României
şi Mister Napoca, organizate sâmbătă, 12 noiembrie la
Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca. Evenimentul va debuta cu cântarul oicial, programat pentru ora
10:00, concursul urmând a se derula începând cu ora
14:00, pe categoriile seniori (70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg,
+100 kg), open seniori (Cupa Mister Napoca) şi senioare
(open). Preţul unui bilet de intrare este 15 lei. (R.M.)

„U“ Cluj a pierdut partida din Sala Sporturilor „Horia
Demian” contra liderului CSM Târgovişte, scor 45-99.

b

aschetbalistele Universităţii
Cluj au bifat, sâmbătă, un
nou insucces după întâlnirea de pe teren propriu cu formaţia
CS Municipal Târgovişte, scor 45-99
(9-24, 10-27, 10-27, 16-21). Oaspetele
au plecat din Sala Sporturilor “Horia
Demian” cu a şasea victorie în acest
campionat şi au devenit liderul
la zi, pe când elevele pregătite
de Florin Covaciu şi-au trecut în
palmares două victorii în ediţia 2011
– 2012 a Diviziei A, una cu Rapid
Bucureşti, scor 71-65, şi o victorie
cu Universitatea CSM Oradea, scor
80-60. Principala marcatoare din
tabăra universitară în partida cu

CSM Târgovişte a fost Flavia Ferenczi,
cu 19 puncte, 4 recuperări şi 5 pase
decisive, urmată de Marta Fodor
14, Alexandra Purcari 4, Angela Al
Shaar 4, Bocskai Orsy 2, Andreea
Pop 2. La echipa oaspete a evoluat
18 minute şi fosta componentă a
Universităţii Cluj, Andreea Huţanu,
care a marcat 4 puncte.

Meci cu Alexandria
„Speram să fie mai dezinvolte, să
nu fie aşa de speriate că joacă cu
Târgovişte, dar se pare că nu au
înţeles că nu au nimic de pierdut,
decât să câştige experienţă că
joacă cu o echipă bună, care

Clujencele au fost învinse de către lider

se bate la titlu”, a declarat antrenorul echipei “U”
Cluj, Florin Covaciu. Runda intermediară programată
miercuri, 9 noiembrie, în deplasare la CSM Satu Mare
s-a reprogramat pentru data de 16.11.2011, ora 18:00.
Astfel, pentru baschetbalistele clujence urmează partida
din cadrul etapei a IX-a a Diviziei A, când vor primi vizita
celor de la CST Alexandria. ”Sperăm că în meciul de sâmbătă nu vor fi aceleaşi probleme ca şi în cel cu Târgovişte
şi că vom juca mult mai bine”, a mai spus Covaciu. După
şapte etape, "studentele" ocupă locul 12, cu 8 puncte,
iar CST Alexandria este pe locul trei, cu 13 puncte, la un
punct de liderul din Târgovişte.

Ohâi, locul 5 la mondiale

L

oredana Ohâi, judoka legitimată la “U” – CSM
Cluj, s-a clasat pe locul 5 la Campionatele Mondiale de Judo pentru juniori, desfăşurate la Cape
Town (Africa de Sud). Loredana (categ. -57 de kilograme),
antrenată de Gianina Andreica, le-a învins pe sportivele
Nazlican Ozerler (Turcia), Nicole Jenicek (Canada), însă a
fost învinsă de Tina Zelner (Austria). În recaliicări, Ohâi
a trecut de Doina Bobcenco din Portugalia, pentru ca
apoi să cedeze în meciul pentru accederea în semiinale
în faţa elveţiencei Fabeinne Kocher. (R.M.)
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Alexandra Ariton s-a accidentat în meciul cu SCMU Craiova
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AndrA CuCu

Perioadă diicilă pentru voleibaliste
„Studentele“ au reușit, totuși, să acumuleze două
puncte în primele două meciuri.
portivele antrenate de
Dan Gârleanu par a fi
urmărite de ghinion.
Începutul campionatului
a venit cu două înfrângeri, prima
acasă în meciul cu Craiova (2-3)
şi cea de a doua în deplasare la
Piteşti (2-3). Fetele au reuşit cu
toate acestea să acumuleze două
puncte deoarece au fost puternice
şi au luptat de fiecare dată până în
ultima clipă.
Alexandra Ariton, trăgător secund,
a suferit o accidentare la genunchi
în cel de-al doilea set al partidei
disputate împotriva SCMU Craiova.
Echipa a pierdut una din
componentele de baza în urma
acestui eveniment nefericit, fapt
care a produs un dezechilibru în
aşezarea formaţiei pe teren.
Şirul ghinioanelor nu se incheie
însă aici, deoarece în perioada
pauzei competiţionale, celălalt

S

AștePtările AntrenorUlUi

A fost un debut interesant,
puteam să avem două victorii,
dar şi două înfrângeri
drastice. Probabil dacă nu o
pierdeam pe Ariton în urma
primei partide, câştigam
unul dintre meciuri. Consider
că per ansamblu rezultatele
sunt bune, reflectă munca şi
dăruirea fetelor“.
DAN GâRLEANU, antrenor
voleibalistele clujence au dat dovadă de dăruire în primele două partide

secund al echipei, Petra Şikoş,
a făcut entorsă în timpul unui
antrenament.

Ce spune Dan Gârleanu
„A fost un debut interesant, puteam
să avem două victorii, dar şi două
înfrângeri drastice. Probabil dacă

nu o pierdeam pe Ariton în urma
primei partide, câştigam unul dintre
meciuri. Consider că per ansamblu
rezultatele sunt bune, reflectă
munca şi dăruirea fetelor”, a
declarat antrenorul Dan Gârleanu.
Trei junioare s-au alăturat echipei
clujene în această perioadă, pentru

„U“ Cluj – Cvm tomis Constanţa 0-3, într-un meci fără
presiune pentru clujeni
rAmonA mAxim

Marinarii au învins studenții
Clujenii au fost învinși de una dintre cele mai consolidate echipe din competiție.

v

oleibaliştii de la „U“ Cluj
au primit sâmbătă, 5
noiembrie, vizita formaţiei
CVM Tomis Constanţa, într-o partidă
ce a contat pentru etapa a V-a a
Diviziei A1, meci ce s-a încheiat în
favoarea oaspeţilor cu scorul de
3-0 (25-17, 25-19, 25-20). Cu un lot
format din jucători internaţionali
cum sunt Blanco (Venezuela), Maiyo
(Kenya), Plotyczer (Marea Britanie),
Ivanov (Bulgaria), Began, Spînu,
elevii antrenaţi de Bogdan Tănase
nu au avut nici o şansă împotriva
contănţenilor. Cu toate acestea,
voleibaliştii clujeni au jucat cot la cot
cu adversarii. Diferenţa a fost făcută
la finalul seturilor de experienţa
oaspeţilor. “A fost un meci fără
nici o presiune, în care principalul
obiectiv a fost rularea lotului”, a spus
antrenorul clujan, Bogdan Tănase.

Voleibaliştii
au luptat pe trei fronturi
Echipa masculină a avut o perioadă
foarte încărcată cu 15 meciuri
în două luni, în care au luptat pe
trei fronturi: Campionat, Cupa
României şi Challenge Cup.
“Am încheiat un ciclu de pregătire

vremeA revAnșei
CU dinAmo

voleibaliștii clujeni au luptat împotriva
vedetelor internaționale de pe Litoral

cu meciuri foarte interesante şi
benefic pentru experienţa noastră,
în care echipa a fost angrenată pe
trei fronturi, cupe europene, Cupa
României şi campionat. Ca puncte
pozitive ale acestei perioade a fost
experienţa acumulată în cupele
europene, dar ca punct negativ,
oboseala, şi astfel, rezultatele mai
puţin convingătoare din campionat.
Urmează o perioadă cu şase etape
din tur, în care sperăm să ne
revenim în campionat şi să ducem
echipa în obiectiv. Felicit pe toţi
băieţii pentru dăruirea de care au
dat dovadă şi sper ca în continuare
să îşi arate adevărata valoare

Sâmbătă, 12 noiembrie,
voleibaliştii universitari vor face
deplasarea la Bucureşti pentru a
disputa etapa cu numărul şase a
Diviziei A1, în compania formaţiei
care a terminat sezonul trecut
pe locul 3, Dinamo Bucureşti. În
faza sferturilor de inală ale Cupei României, “U” Cluj a dat piept
cu Dinamo într-o partidă în care
voleibaliştii antrenaţi de Bogdan
Tănase, au demonstrat că au
potenţial şi că pot pune probleme multor echipe din campionat. Cu toate că au pierdut cu 3
la 2 (25-22, 25-23, 23-25, 26-28,
13-15), alb-negrii au fost la două,
trei mingi de victoria cu Dinamo.
“Pentru meciul de sâmbătă ne
propunem cel puţin un punctavând în vedere că întâlnim o
echipă c care ne-am bătut de la
egal la egal în sferturile Cupei
României”, a mai spus Tănase.
Partida dintre Dinamo şi “U” Cluj
este programată sâmbătă, 12
noiembrie, de la ora 17.00.

în singura competiţie rămasă”,
a declarat tehnicianul Bogdan
Tănase.

a le ajuta pe fete în pregătire.
Antrenorul Dan Gârleanu consideră
că sunt jucătoare de perspectivă şi
speră ca acestea să se integreze
cât mai repede în echipă:
„Deocamdată, ele nu vor fi trecute
pe foaia de joc, e nevoie de 1-2 luni
de pregătire pentru ca acestea să

„Ne dorim ca fetele să
revină pe teren cât mai
repede, însă nu putem grăbi
recuperarea. Sănătatea
unui jucător este foarte
importantă, aşa că momentan
aşteptăm să vedem care va i
evoluţia lor. Jucăm acasă, aşa
că probabil ne va i mai uşor
să ne mobilizăm şi să jucăm
bine”, a punctat tehnicianul
echipei universitare, Dan Gârleanu. Până la meciul cu Lugojul de pe teren propriu, conducerea echipei a programat
pe miercuri, 9 noiembrie, un
meci de pregătire la Blaj.

facă faţă la acest nivel”, a spus
Gârleanu.
Campionatul se va relua pe 19
noiembrie. Urmează ca primul meci
să se joace acasă, cu CSM Lugoj.
Fetele îşi doresc victoria şi muncesc
intens pentru a masca problemele
apărute în urma accidentărilor.
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Colțul psihologului
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dr. mArius CrĂCiun, PsiHoLoG

Despre violențele în sport
medicamente, alcool şi steroizi, ceea ce poate intensifica
furia lor internă. Uneori, violenţa se datorează faptului
că sportivii nu au învăţat cum să-şi controleze emoţiile
dedicând tot timpul perfecţionării abilităţilor fizice, astfel
că ei sunt aproape imaturi sub aspect emoţional.

O componentă violentă

A

m scris în trecut de multe ori despre acest
subiect, dar ultimele evenimente din sportul
românesc m-au determinat să mă gândesc
ceva mai mult asupra cauzelor acestor
comportamente vicioase, antisociale şi ce s-ar putea
face pentru prevenirea lor.
Cred că mulţi sportivi şi fani se manifestă violent pentru
că au crescut în familii disfuncţionale, unde au fost

expuşi la violenţă, cruzime, abuz
de substanţe sau, pur şi simplu,
dezordine, lipsă de reguli. Un
astfel de mediu reuşeşte foarte
puţin să dezvolte calităţi cum ar fi
bunăvoinţa, altruismul sau empatia.
Ca lucrurile să fie şi mai grave,
o serie de sportivi abuzează de

parteneri și sponsori

În multe sporturi există o componentă violentă şi
participanţiii sunt, într-o oarecare măsură, recompensaţi
atunci când se manifestă dur sau foarte agresiv. Este
dificil să-ţi controlezi agresivitatea atunci când îţi este
permisă, apreciată sau chiar recompensată. Sportivii
de elită sunt foarte bine văzuţi în societate şi primesc
deseori un tratament special, favoruri şi o atenţie
deosebită. Acest “tratament special” poate să le creeze
un sentiment de grandoare conducând la ideea că ei
sunt “deasupra legii” şi nu vor fi niciodată pedepsiţi.
Din această postură ei se vor gândi mai puţin la
consecinţele propriilor acţiuni. În cazuri rare, unii sportivi
au tulburări de natură clinică, cum ar fi depresii şi
tulburări de personalitate cu autocontrol scăzut la nivel
emoţional. Aceste persoane au probleme în a-şi controla
furia şi au dificultăţi în a înţelege trăirile altor persoane.
Sportivii cu astfel de tulburări pot fi periculoşi pe teren,
dar şi în afara acestuia.
Este important să menţionăm că sportivii sunt şi ei
oameni şi un act violent în teren poate fi relaţionat cu
o frustrare pe care au trăit-o în viaţă lor personală. Un
conflict domestic poate determina un sportiv să aibă
“o zi proastă” pe teren. Unii sportivii pot fi incitaţi de
mulţime şi de fani. Asemenea unor vedete din muzică,
sportivii de elită sunt sensibili la atenţia şi adulaţia
fanilor şi pot să-şi piardă controlul emoţional. În acest

context, comportamentul violent al
jucătorilor echipei de fotbal Steaua
Bucureşti în urma incidentelor
de la Ploieşti ar trebuie cel mult
înţeles, dar nicidecum nu ar trebui
lăudat şi transformat într-un act
de vitejie. Federaţiile pot combate
violenţa în sport prin instituirea de
pedepse clare şi stricte pentru actele
violente. Am ajutat mulţi sportivi
să-şi poată controla comportamentul
prin utilizarea unor tehnici de
management al furiei, meditaţie,
vizualizare sau auto-hipnoză. Astfel
intervenţii ar trebui introduse în
majoritatea programelor sportive.
O bună idee ar fi să se înceapă cu
antrenarea tinerilor sportivi în anii
în care ei se formează pentru marea
performanţă.
Părerea mea este că sportivii
care demonstrează patternuri de
comportament violent au nevoie de
evaluare şi referire la un specialist în
consiliere psihologică. Unele foruri
sportive ar avea reţineri pentru
astfel de intervenţii dar eu cred că
programe de acest fel sunt esenţiale
dacă violenţa în sport se doreşte a fi
redusă.

Despre violenţa fanilor
în numărul viitor.

