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Victorie pentru „U“ Transilvania
„U“ Jolidon, mai departe în Europa
Modiicări în lotul voleibalistelor

Marcel Ţenter: „Baschetul

„U“n punct
de vedere

e cel mai frumos sport din lume“
Antrenorul echipei „U”
Mobitelco BT Cluj a acordat
un amplu interviu revistei
„Numai U”, în care vorbeşte
despre marea echipă a
Universităţii din anii ’90,
despre actuala echipă şi
planurile ei de viitor, dar
dezvăluie şi numele
persoanelor cărora le
datorează întreaga carieră.

PAG. 02-03

Ovidiu Blag
jurnalist

Remember
Ștefan Covaci

Z

ilele trecute mi-am adus aminte de o
discuție pe care am avut-o cam acum
un an cu marele internațional Iosif
Vigu, acum în vârstă de 66 ani, antrenor pe la Satu Mare alături de Zoltan
Ritli. Aşa mi-a spus Vigu: „Cum e posibil, măi
Ovidiu, să fie atât de dărăpănat un mormânt al
unui om uriaş cum a fost Pişti Kovacs? El nu prea
mai are rude, dar la voi în oraş nu există primărie
sau cineva care să se ocupe ca locul să arate pe
măsura numelui acestui simbol al Clujului, omul
care a antrenat naţionala şi marele Ajax? Uite, îţi
dau eu numărul locului de veci, e 998, dă-l cuiva,
nu se poate aşa ceva… Păi dacă vine Cruyff din
greşeală la Cluj şi vede aşa ceva, moare şi el!”.
Apoi mi-a povestit o fază spumoasă cu Pişti
Kovacs şi marele Puskas Ferenc (cei doi mari antrenori fiind prieteni buni). Cică echipa naţională
era la un cantonament în Ungaria. Pe terenul de
antrenament, cei doi, Kovacs şi Puskas, stăteau
pe teren la taclale, înţelegându-se să meargă la
o masă de seară, undeva în oraş. Vigu, care îl
diviniza pe Puskas, s-a băgat în vorbă cu cei doi,
cerându-le respectuos să îi însoţească la acea
masă, măcar pentru o jumătate de oră. Puskas,
îmbrăcat de stradă, i-a zis: „Băiete, dă-mi mingea. Uite, de aici, de la mijlocul terenului, eu o să
trag un şut şi am să lovesc fanionul de corner”. Şi
aşa a făcut. „Acum încearcă şi tu. Dacă reuşeşti,
vii cu noi.” Vigu a şutat şi el, şi a nimerit. Seara
i s-a împlinit visul: el, alături de cei doi monştri
sacri, la un restaurant luxos. Poveşti pe care le-a
sorbit, uitând să soarbă şi din pahar. După exact
o jumătate de oră, Pişti Kovacs i-a spus: „Ioska,
mulţumim frumos, ia un taxi şi la culcare. Tu
eşti în cantonament”. Vigu a plecat, dar această amintire nu i-o va lua nimeni: el cu Puskas şi
Kovacs la restaurant.
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Antrenorul lui „U“ Mobitelco BT a acordat un amplu interviu revistei „Numai U“

b a s ch e t

ovidiu tebu

Marcel Ţenter: „Când mingea
a căzut în coș, am înţeles că totul
s-a terminat... sau că a început!“

Marcel Țenter a adus din nou
titlul la Cluj după 15 ani
(foto: Radu Oltean)
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Tehnicianul campionilor şi-a adus aminte de tinereţe, a explicat cum pregăteşte
un meci şi de ce începutul sezonului în care a luat titlul a fost cel mai greu
moment al său pe banca lui „U“ Mobitelco.
arcel Ţenter este la al treilea sezon ca
antrenor principal pe banca echipei „U”
Mobitelco BT. Din postura de antrenor
se poate lăuda cu o finală de cupă
europeană, Liga Europei Centrale în 2010, o medalie
de argint în Divizia A, obţinută în sezonul 2009-2010
şi un titlu de campion naţional câştigat în sezonul
2010-2011. Ca jucător, el a fost de două ori campion
naţional cu „U” Cluj în anii 1992 şi 1993 şi are peste
100 de selecţii la echipa naţională a României. Pe
plan internaţional, Marcel Ţenter a evoluat la Kaposvar
(Ungaria), Maccabi Ashdod (Israel), TTL Bamberg şi
Selbytel Basket (Germania).

M

Cum a început povestea dintre dumneavoastră şi
baschet?
Povestea noastră a început acum 32 de ani, când sora
mea, Mariana, m-a luat pur şi simplu de mânuţă şi m-a
dus la sala de baschet. De atunci n-am încetat să-i
mulţumesc.
Ca jucător, de la ce antrenor aţi învăţat cel mai mult?
Am avut mulţi antrenori, însă cea mai mare influenţă
asupra mea a avut-o Gheorghe Roman, care a investit
multă încredere în mine.

Aţi făcut parte la Cluj dintr-o
echipă foarte valoroasă alături
de care aţi câştigat de două ori
campionatul. Cum era echipa de
atunci faţă de cea de acum?
Era o echipă formată din învingători.
Noi nu aveam nevoie de foarte
multă pregătire tactică, jucam
instinctiv şi ne apăram la sânge. S-a
nimerit să ne completăm reciproc
extraordinar, astfel că era suficientă
o privire şi ştiam ce urma să se
întâmple în teren. Eram un grup
foarte talentat de jucători.

Comparativ cu perioada 1992-1993 a crescut
valoarea campionatului nostru?
Desigur, însă valoarea echipelor româneşti pe plan
european a scăzut. Noi jucam la ora aceea de la egal
la egal cu echipe de vârf europene, iar acum acest
lucru e inimaginabil.

Credeţi că generaţia Universităţii
din anii 1991-1996 ar merita un
meci de retragere în noua Sală
Polivalentă?
Au mai fost meciuri care să
cinstească acea perioadă, dar
un asemenea eveniment sigur că
trebuie celebrat cum se cuvine. Iar
acea perioadă a fost, într-adevăr,
extraordinară.

„Am încredere în forţa echipei”

De ce anume are nevoie o echipă
pentru a reuşi în campionat?
Dar un antrenor?
De multă muncă, consistenţă şi identificare cu scopul
echipei. Şi de valoare, bineînţeles. Ca antrenor, ai
nevoie de un grup de jucători valoroşi şi serioşi. Şi de
noroc.

Cât durează şi în ce constă, aproximativ,
pregătirea unui meci?
Pregătirea unui meci durează cam două zile iar
echipa mea tehnică analizează aproximativ trei, patru
meciuri ale adversarilor. Apoi se realizează scouting-ul
scris, se redactează schemele de joc ale adversarilor
şi se fac cut-uri video care se vizionează împreună cu
echipa.
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Cât de lungi au fost acele patru
secunde de la ratarea lui Adrian
Tudor şi coşul fenomenal al lui
Tyler Morris?
Au fost extrem de lungi şi în
momentul în care mingea a căzut
în coş am înţeles că totul s-a
terminat...sau că a început!
Din postura de campion al
României, cum se vede noul
sezon?
Desigur, faptul că suntem campionii
României e o mare onoare, dar şi o
responsabilitate. Toate adversarele
noastre joacă parcă mai acerb
acum, împotriva campioanei.
Acest fapt ne obligă să fim mai
buni şi mai competitivi decât în
trecut. Sezonul va fi dificil, însă am
încredere în forţa echipei.
În ce constă forţa echipei “U”
Mobitelco BT Cluj-Napoca?
În chimia noastră. Jucătorii îşi
cunosc rolurile şi mai ştiu că numai
dacă oprim echipele în apărare
avem o şansă.
Aţi jucat în sezonul 2006-2007
în cea mai reuşită campanie
europeană a echipei “U” Mobitelco
şi aţi ajuns până în sferturile de
finală ale FIBA EuroCup Challenge.
Credeţi că anul acesta, în FIBA
EuroChallenge, se poate trece în
fazele superioare?
Îmi doresc foarte mult să avem
o campanie de success în cupele
europene. Însă nu va fi uşor, vom
întâlni adversari de calibru şi va fi
nevoie de un efort uriaş din partea
noastră. Însă avem şansa noastră
şi vom lupta pentru ea.
Ce părere aveţi despre
posibilitatea de a trece la un
baschet profesionist în România?
Este un lucru bun, însă e nevoie
de o legislaţie bine gândită astfel
încât acest lucru să fie cu adevărat
realizabil şi dorit de toate echipele.
Să nu uităm că multe echipe
trăiesc din bugetele primăriilor din
oraşele lor.
Se vorbea că din sezonul 2012-2013
echipele de Divizia A să nu mai fie
obligate să joace pe toată durata
unei partide cu minim un jucător
român în teren. Totodată se vrea
organizarea unei divizii de tineret
unde vor participa toate echipele
U23 ale formaţiilor de Divizia A.
Cum vedeţi aceste schimbări?
Atâta timp cât nu producem jucători
tineri valoroşi români este aberantă
impunerea unui număr de jucători
români în teren. Trebuie să avem
un proiect pe termen lung în care
federaţia să organizeze programe
de dezvoltare a tinerilor jucători
ca programul “performance” şi
dezvoltarea Diviziei B sau a celei
de tineret. Aşa, în câţiva ani, vom
avea jucători români şi atunci
putem impune orice restricţii crede
federaţia de cuviinţă.

Clasament
„Mi-aş fi dorit să-mi închei cariera
cu încă un titlu la Cluj”
Cum vedeţi viitorul echipei naţionale?
Dacă vom avea grijă de tineri este posibil ca în câţiva
ani să avem generaţii bune la naţională, iar aceasta
să renască. În prezent suntem deficitari la capitolul
valoare, de aceea nu avem rezultate.
Ungaria, Israel sau Germania? Unde a fost cel mai
bine? Dar cel mai dificil?
În Germania a fost şi cel mai bine bine şi cel mai dificil.
Germania are un campionat foarte greu, însă foarte
bine organizat şi mi-a făcut plăcere să joc acolo.
În ce priveşte cariera de baschetbalist, aveţi
regrete?
Mi-aş fi dorit să-mi închei cariera cu încă un titlu la
Cluj. N-a fost să fie, a venit însă ca antrenor.
Care a fost cel mai greu moment din
cariera de antrenor? Şi cum aţi reuşit să
treceţi peste el?
Momentele de la începutul sezonului trecut când o
parte din fani n-au mai crezut în noi. Însă mă bucur
enorm că le-am recâştigat încrederea la finalul
campionatului.
Pe lângă baschet ce alte pasiuni mai aveţi?
Cânt la chitară clasică şi îmi place muzica jazz.
Unde vă vedeţi peste cinci ani? Dar peste 20?
La Cluj, în sala mare, cu o echipă de nivel european.
Sper că tot la Cluj cu o echipă şi mai bună.

Ce ne puteţi spune despre
programul “Baschet pentru
elită”?
Este un program pe care l-am
gândit împreună cu Mircea
Cristescu, menit să-i dezvolte pe
cei mai talentaţi sportivi ai clubului
nostru. Se derulează deja de un
an, începe la ora 06:00 sau 06:30,
iar copiii sunt entuziasmaţi. Vreau
să mulţumesc pe această cale
tuturor antrenorilor care se ocupă
de acest program pentru efortul
lor voluntar.
Ce mesaj aveţi pentru copiii care
vor să facă baschet?
Baschetul este cel mai frumos
sport din lume. Dacă-l vor
îmbrăţişa, nu vor avea regrete.
Ce sfaturi aveţi pentru
baschetbaliştii care se gândesc să
urmeze o carieră de antrenor?
Dacă aveţi nervii tari, apucaţi-vă,
dacă nu, faceţi-vă arbitrii...
Un mesaj pentru suporterii echipei
şi pentru cititorii revistei “Numai
U”?
Sunteţi liantul care ne susţine,
sunteţi al şaselea jucător. Sunteţi
motivul pentru care ne luptăm
în teren.

L eChipa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BAsCheT ClUB TiMișoArA
CsU PloieșTi
CsU ATlAssiB siBiU
U MoBiTelCo BT NAPoCA
Cs GAz MeTAN MediAș
BC MUreș TârGU MUreș
CsM orAdeA
Cs MUNiCiPAl BUCUreșTi
sCM UNiv. CrAiovA
BCM U PiTeșTi
Cs eNerGiA TârGU-JiU
Cs diNAMo BUCUreşTi
Cs oToPeNi
Csş GiUrGiU
"PerlA hArGhiTei" CiUC
PoliTehNiCA UNireA iAşi

MJ MC Mp F pCt.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
8
7
8
7
7
5
4
4
4
4
2
2
1
0

1
2
2
3
1
3
3
5
6
6
6
6
8
8
9
10

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
18
18
17
17
17
17
15
14
14
14
14
12
12
11
10

EUROPA
ÎnfRângERE În fRAnţA
“U” Mobitelco BT Cluj a disputat marţi, 29 noiembrie, al patrulea meci din cadrul grupei E a FIBA
EuroChallenge. Elevii antrenaţi de Marcel Ţenter
au făcut deplasarea în Franţa, unde au pierdut,
scor 83-74, în faţa echipei Elan Chalon. Zoran
Krstanovic şi Kyndall Dykes, ambii cu câte 20 de
puncte, au fost cei mai buni marcatori ai echipei
clujene, în timp ce de la gazde s-a remarcat Ilian
Evtimov, cu 18 puncte. În celălalt meci al grupei E,
Antwerp Giants a trecut de BC Enisey cu scorul de
73-69, iar în urma acestor rezultate clujenii trebuie
să câştige ultimele două meciuri de pe teren propriu pentru a mai spera la caliicare. Până atunci,
pentru ardeleni urmează derby-ul cu Gaz Metan
Mediaş, de sâmbătă, 3 decembrie.
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Clujenii se află pe locul 13 în clasament, cu cinci puncte

Victorie pentru
„U“ Transilvania
echipa clujeană de
handbal masculin a
câştigat derby-ul
judeţean contra
nou-promovatei
Potaissa Turda la un gol
diferenţă, 27-26 (12-12).

h a ndb a l

Cristina botîrCă

Clasament
L eChipa

M

v e i

pCt.

1

hCM CoNsTANTA

9

9

0 0

2

sTiiNTA Md BACAU

9

8

0 1

16

3

eNer. PANdUrii TG. JiU

9

6

0 3

12

18

4

hC odorhei

9

5

1 3

11

5

diNAMo CAlArAsi

9

5

1 3

11

6

PoTAissA TUrdA

9

4

1 4

9

7

Cs CArAs severiN

9

4

1 4

9

8

UNiv. Poli TiMisoArA

9

4

0 5

8

9

UNiv. BUCoviNA

9

3

2 4

8

10

CsM sATU MAre

9

3

1 5

7

11

CsM BUCUresTi

9

3

0 6

6
6

12

CsM PloieșTi

9

2

2 5

13

U TrANsilvANiA ClUJ

9

2

1 6

5

14

sTeAUA BUCUresTi

9

0

0 9

0

Handbaliştii clujeni vor să se claseze între
primele opt echipe (foto: Radu Oltean)

dată cu revenirea lui Liviu Jurcă ca şi
antrenor principal pe banca tehnică
a Universităţii Transilvania a venit şi
momentul celei de-a doua victorii în acest
sezon pentru handbaliştii clujeni. ”U” Transilvania a
încheiat cu succes partida cu Potaissa Turda, scor final
27-26 (12-12). Victoria le-a adus handbaliştilor de la ”U”
Transilvania două puncte importante, pentru a urca în
clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, iar în
prezent ocupă poziţia a 13-a, cu 5 puncte. Meciul etapei
a IX-a a strâns la Sala Sporturilor “Horia Demian” din
Cluj peste 300 de suporteri turdeni, care şi-au făcut
simţită prezenţa prin asigurarea fondului sonor din
sală. Partida a fost strânsă şi ambele echipe au forţat
pentru a obţine victoria. Ocupanta poziţiei a şaseaîn
clasamentul campionatului intern, Potaissa Turda,
le-a dat bătăi de cap handbaliştilor lui Liviu Jurcă pe
întreaga durată a partidei, însă universitarii au reuşit
spre finalul partidei să întoarcă scorul în favoarea lor
şi să le sufle victoria oaspeţilor. Handbaliştii clujeni
au început în forţă prima repriză, 5-3 în minutul 5,
însă aceştia au fost rapid egalaţi şi conduşi de turdeni
până spre finalul primelor 30 de minute. Handbaliştii
Universităţii Cluj au revenit în joc şi şi-au mărit şansele
la victorie cu un 12-12 la pauză. Începutul celei de-a
doua reprize a fost marcat de jocul ofensiv al oaspeţilor,
care s-au distanţat la trei goluri în minutul 34, 16-13.
Greşelile turdenilor au adus avantajul superiorităţii
numerice clujenilor, iar aceştia au reuşit să îi ajungă din
urmă pe oaspeţi în minutul 37, 16-16.

O

Cu Steaua la Chiajna
Din acest moment, formaţiile s-au ţinut una de cealaltă
până în minutul 55. De la 24-24, Universitatea s-a
desprins la trei goluri, 27-24, avantaj ce s-a dovedit
decisiv, chiar dacă, în ultimul minut, formaţia turdeană
a reuşit să înscrie de două ori. După meci, antrenorul
gazdelor, Liviu Jurcă, a remarcat elanul elevilor săi şi
a subliniat că lupta pentru îndeplinirea obiectivului,
clasarea pe locul opt, se anunţă anevoioasă. “Cele
două echipe au fost mereu acolo la unu-două goluri
diferenţă şi au alternat la conducere pe tabela de scor.

Aveam nevoie de această victorie, în principal pentru
nevoia de puncte, dar şi pentru moralul jucătorilor.
Băieţii s-au dăruit extraordinar şi au obţinut cele
două puncte, însă mai este nevoie de multă muncă
şi de multă dăruire. Asta le-am spus după meci: dacă
vor continua să aibă aceeaşi dorinţă şi dăruire vom
avea rezultate pozitive”, a declarat tehnicianul lui
“U” Transilvania. El a fost completat de “centrul” Alin
Bondar. “A fost un meci foarte disputat, cu două echipe
motivate, noi din lipsă de puncte, iar ei probabil că au
tratat meciul ca şi un derby local. Cred că am reuşit să
facem diferenţa în apărare şi cu o mare concentrare în
atac am reuşit să câştigăm”, a conchis handbalistul.
Cei mai buni macatori din echipa clujeană au fost Radu
Lazăr, cu şase goluri, Cristinel Burcă şi Mihai Bogdan,
cu cinci reuşite, iar de la oaspeţi s-au remarcat Dediu
(6), Pavel (5) şi Vizhbovsky (5). În etapa a X-a a Ligii
Naţionale de handbal masculin, ”alb-negrii” lui Liviu
Jurcă vor întâlni formaţia CSA Steaua Bucureşti. Meciul
este programat sâmbătă, 3 decembrie de la ora 17:00,
la Chiajna.

handbal handbal handbal handbal handbal handbal handbal handbal handbal handbal handbal
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PROgRAM
TURnEE DE PREgăTiRE
Universitatea ocupă locul patru
în clasamentul Ligii Naţionale de
Handbal Feminin, cu 10 puncte.
Ultimul meci jucat în campionatul
intern a fost partida pe care clujencele au pierdut-o la Zalău, scor
23-20. „Studentele” vor participa
la un turneu amical, care se va juca
la Iaşi, în perioada 1-3 decembrie,
unde vor întâlni echipe ca Terom Z,
CSM Ploieşti şi Metalurg Skopje. O
altă competiţie de pregătire pentru
„U” este şi memorialului „Tiberiu
Rusu”, ajuns la cea de-a şasea
ediţie şi organizat la Cluj în 9 şi 10
decembrie. Formaţiile care vor mai
participa la această competiţie
amicală sunt HCM Baia Mare, CSM
Cetate Devatrans şi SCM Craiova.
Vicecampioana are două jucătoare
în lotul naţional care va reprezenta
România la Campionatul Mondial
de Handbal, ce se va juca în Brazilia
între 3 şi 16 decembrie. Este vorba
despre pivotul Florina Chintoan şi
interul Mihaela Tivadar.
„U” Jolidon a trecut lejer de Levanger

Duel cu Dinamo Volgograd în optimile de finală

Cristina saLvan

Merg mai departe în Europa

„U” Jolidon a trecut fără prea mari emoţii de adversarul
din turul trei preliminar al Cupei Cupelor, hK levanger.
entru a ajunge în optimile
competiţiei europene
intercluburi, clujencele
au avut de înfruntat
echipa norvegiană HK Levanger.
Atât turul, câr şi returul s-au jucat la
Cluj, pe 12 şi respectiv 13 noiembrie,
ca urmare a propunerii făcute de
conducerea formaţiei ardelene,
pentru disputarea ambelor partide
în România. În prima manşă,
jucată la Sala Sporturilor „Horia
Demian”, gazdele meciului au fost
„studentele”. Elevele lui Gheorghe
Covaciu, deşi au început puţin mai
timid şi-au revenit destul de repede,
astfel că la pauză conduceau cu
o diferenţă de patru goluri, scorul
15-11. În repriza secundă, clujencele
s-au menţinut în permanenţă la
conducere şi chiar dacă în minutul
50 tabela indica 22-21, gazdele
s-au impus pe final cu 27-23. Pentru
„U” Jolidon au marcat în partida
disputată pe 12 noiembrie: Tivadar
8 goluri, Chintoan 7, Senocico 4,
Stoian 4, Vădineanu 2 şi Paraschiv şi
Pomohaci, ambele câte 1 gol. Returul
s-a jucat, duminică, 13 noiembrie
tot în sala din Cluj, însă de această
dată, în mod oficial, gazde au fost
norvegiencele de la Levanger. Cu
toate acestea, alb-negrele s-au
impus, probabil şi după o oarecare
linişte oferită de victoria la patru
goluri diferenţă din tur, de o manieră
şi mai categorică. Portarul Victoria
Petroczi a fost în mare formă şi a
totalizat 17 intervenţii din 32 de

P

aruncări. „Studentele” s-au mişcat
bine atât pe faza de atac, cât şi
în apărare. Astfel tabela a indicat
la pauză 15-8. În a doua repriză,
clujencele au defilat pur şi simplu,
mai ales după minutul 40. Din acel
moment, adversarele nu s-au mai
apropiat la mai puţin de 10 puncte.

Greu cu rusoaicele
Acest lucru i-a permis tehnicianului
formaţiei oaspete să ruleze tot
lotul avut la dispoziţie pentru
meciul în cauză. Marcatoarele
Jolidonului în această partidă au
fost : Tivadar cu 8 goluri, Stoian
7 reuşite, Senocico 5, Vădineanu
4 , Oltean şi Paraschiv, ambele
cu câte 3 goluri, Pomohaci 2 şi
Florea Chintoan şi Teatean, toate
trei cu câte o reuşită. Senocico şi
compania îşi vor continua aventura
europeană împotriva campioanei
Rusiei, Dinamo Volgograd. Este de

menţionat faptul că rusoaicele au
jucat în grupa D a Ligii Campionilor,
alături de Oltchim Râmnicu Vâlcea
şi au fost singura echipă care a
reuşit să le înfrângă pe vâlcence.
„Până la meciul cu Volgograd mai
este mult, însă echipa se va pregăti
într-un cantonament la Vatra Dornei.
Va urma un turneu amical la Iaşi,
unde ne vom baza pe jucătoarele
mai puţin folosite, asta şi datorită
faptului că unele sunt convocate
la echipa naţională, iar altele au
probleme medicale. Tot un stagiu de
verificare este şi memorialul Tiberiu
Rusu, care a ajuns la a VI-a ediţie.
Dinamo Volgograd este un adversar
dificil. Este campioana Rusiei, cu
patru sau cinci jucătoare convocate
în lotul pentru Campionatul Mondial
şi cred că asta spune multe despre
valoarea adversarului” a declarat
directorul sportiv al lui „U” Jolidon,
Cosmin Sălăjan.
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După două victorii
consecutive a venit
și o înfrângere
echipa de volei masculin Universitatea Cluj a pierdut meciul cu ştiinţa
explorări Baia Mare, după două victorii la rând în campionat.
chipa de volei masculin
a Universităţii Cluj a
pierdut partida disputată
în deplasare cu Ştiinţa
Explorări Baia Mare, scor 3-1,
rezultatele pe seturi 25-19,
24-26, 25-17, 25-20. Acest meci
a contat pentru etapa a VIII-a a
Diviziei A1 masculin. Voleibaliştii
au început rău primul set, pe
care l-au şi pierdut, setul doi a
fost început în forţă de către
clujeni şi au reuşit să se impună
în faţa gazdelor, dar nu au reuşit
să îşi păstreze concentrarea şi
au pierdut următoarele două
seturi împotriva unei echipe
puternice, care anul trecut a
terminat campionatul pe locul
doi. “Ca întotdeauna, meciurile
cu Explorări sunt foarte dificile.
Am venit să ne vindem scump
pielea, dar Baia Mare are o echipă
bună. Din păcate nu am reuşit
mai mult, deşi nu am jucat rău.
Explorări este o echipa care se
va bate la locurile 1-4”, a declarat
tehnicianul echipei Bogdan
Tănase la finalul partidei. Elevii lui
Bogdan Tănase veneau după două
victorii consecutive, în deplasare
cu CS Dinamo Bucureşti, scor 3-2
şi acasă cu formaţia craioveană
CSM U Craiova, scor 3-1. Înaintea
meciului cu Explorări Baia Mare
antrenorul echipei Bogdan Tănase
declara: “Urmează să întâlnim o
echipă puternică, care a terminat
anul trecut pe locul doi. Sperăm
să facem un joc bun calitativ şi să
obţinem măcar un punct”.

E

Au părăsit SuperLiga
cu capul sus

R

ugbyştii Universităţii Cluj au terminat campionatul Super-Liga CEC Bank pe locul 7, după ce au
învins formaţia CSU Aurel Vlaicu Arad cu scorul
de 28-26. Meciul a contat pentru inala Play-out-ului
(locurile 7-8) şi s-a desfăşurat duminică, 27 noiembrie,
pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti. Pentru echipa
pregătită de Bogdan Voicu au înscris Cristian Săuan,
şapte lovituri de pedeapsă şi o transformare şi Bogdan
Ionescu, un eseu. Ambele echipe sunt retrogradate în
Divizia Naţională, însă există posibilitatea ca nou-promovatele să nu primească licenţa, iar “U” Cluj va avea prima
opţiune de a rămâne în SuperLigă. „A fost un meci greu
în care băieţii au reuşit să reintre în spiritul competiţiei
după problemele din ultima perioadă. Au dat dovadă de
multă maturitate, gest care, cred eu, va atrage dupa sine
oameni puternici în secţia de rugby. Din păcate, părăsim
SuperLiga, dar am făcut-o cu capul sus. Sper ca această
echipă să se reîntoarcă pe prima scenă a rugbyului românesc cât mai repede pentru că acolo îi este locul. Apropo
de ultimul meci, pot spune că am câştigat trei jucători
de perspectivă pe care îi felicit pentru debut, Ciolocoiu,
Paraipan şi Cousselle”, a declarat antrenorul rugbyştilor,
Bogdan Voicu. În ceea ce priveşte eventualele sancţiuni
în urma neprezentării rugbyştilor clujeni la partida cu
CSM Bucureşti, acestea vor i luate săptămâna viitoare,
în cadrul şedinţei comisiei de specialitate a Federaţiei
Române de Rugby. Titlul de campioană a fost cucerit
Ştiinţa Baia Mare pentru al treilea sezon consecutiv,
după ce s-a impus cu 24-12 în faţa celor de la Steaua
Bucureşti. (Ramona Maxim)

Clasament
Voleibaliștii clujeni vor avea meci greu sâmbătă

Meci greu sâmbătă
După victoria cu CS Dinamo Bucureşti, echipă care
se află la ora actuală pe locul patru în clasament,
alb-negrii au făcut un meci bun şi au obţinut o

victorie importantă, pe teren
propriu, împotriva celor de la
CSM U Craiova. Meciul a fost unul
strâns, primul set este început
în forţă de clujeni şi câştigat cu
25-23, în setul al doilea Craiova
dă semne de viaţă, luptă şi
câştigă setul cu 25-27, setul trei le
revine voleibaliştilor clujeni 25-22,
iar în setul patru clujenii încheie
meciul cu 25-16. După terminarea
meciului, tehnicianul echipei,
Bogdan Tănase a declarat: “O
victorie extraordinară cu o echipă
mult întărită în această vară.
Obiectivul principal a fost atins
la acest meci, victoria, dar şi
faptul că suntem într-o urcare de
formă. Felicit toţi băieţii pentru
implicarea şi determinarea de
care au dat dovadă”. În meciul
următor, care va conta pentru
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cs remat Zalau
Vcm lPs Piatra Neamt
cVm tomis coNstaNta
cs diNamo bucuresti
stiiNta exPlorari baia mare
cs uNirea dej
steaua romPay bucuresti
scmu craioVa
csm agroNomia bucuresti
"u" cluj
csu galati
"u" timisoara

1
2
2
1
0
1
1
0
0
1
0
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0
1
0
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1
1
1
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0
1
1
0

0
0
1
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3
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5
5
7
8

23
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17
16
12
12
9
9
6
1
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– primul c este câștigat cu 3-0 sau 3-1; al doilea c este câștigat cu 3-2
– primul p este pierdut cu 2 la 3; și pierdut cu 3-1 sau 3-0
etapa a IX-a a Diviziei A1 masculin, clujenii vor
întâlni pe teren propriu VCM LPS Piatra Neamţ, o
echipă puternică care vine la Cluj după cinci victorii
consecutive şi doar o înfrângere suferită pe teren
propriu împotriva celor de la CVM Tomis Constanţa,
cu scorul de 2-3. Partida va avea loc în data de 3
decembrie, la Sala Sporturilor “Horia Demian” din
Cluj. Echipa vă aşteaptă pentru a o încuraja în număr
cât mai mare. Preţul unui bilet este de 5 lei.
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volei

baschet

volei

baschet

volei

baschet

07

volei

BC Danzio Timişoara – „U“ Cluj 81 - 43

Laurențiu boariu

Florin Covaciu: „Nu ne-am găsit în teren“
elevele lui Florin Covaciu au fost învinse în deplasare
de BC danzio Timişoara cu scorul de 81-43.

S

tudentele“ au
început prost
meciul de la
Timişoara şi au
fost conduse cu 29-14 după primul
sfert. Bănăţencele au dominat şi
mai clar sfertul secund, pe care
l-au câştigat cu 24-6, astfel că
soarta partidei era pecetluită de
la pauză. Gazdele s-au relaxat în
partea a doua a jocului, dar au
câştigat şi ultimele două sferturi,
cu 9-5, respectiv 19-18.
Cea mai bună marcatoare a
Universităţii în această partidă a
fost Kata Meszaros, care a reuşit
13 puncte. Au mai înscris pentru
„alb-negre“: Flavia Ferenczi 10
p, Andreea Pop 8p, Norina Pop şi
Angela Al Shaar câte 6 p.

„

Greu cu Nova Vita
„Din păcate, am jucat foarte
prost în meciul de la Timişoara,
nu ne-am găsit în teren. Singura
care a ieşit în evidenţă a fost
Kata Meszaros. Cu Târgu Mureş
vom încerca să facem un joc cât

Clasament
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CsM TârGovișTe
CsT BC AlexANdriA
CsU AlBA iUliA
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CsM sATU MAre
CsM sP. sTUdeNţesC
oliMPiA BrAşov
Cs rAPid BUCUreșTi
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12
10

mai bun, să înscriem cât mai multe puncte şi să
ne apărăm bine, însă nu cred că avem şanse să
câştigăm. Noi suntem junioare, cele de la Mureş
au alte pretenţii, sunt mai experimentate. Sper să
reuşim să câştigăm partidele cu echipele de nivelul
nostru, Poli Iaşi, Sfântu Gheorghe“, a declarat
Flavia Ferenczi, cea care a înscris 10 puncte pentru
Universitatea în meciul cu BC Danzio. În etapa

„U“ Cluj a fost învinsă de Penicilina Iași, scor 0-3

„U” Cluj nu s-a descurcat la Timişoara

următoare, baschetbalistele
Universităţii vor primi vizita
formaţiei Nova Vita Târgu Mureş.
Mureşencele, aflate pe locul patru
în clasamentul Diviziei A, sunt
favorite în această confruntare.
Clujencele se află abia pe locul 14,
ante-penultimul, cu două victorii

andra CuCu

Modiicări în lotul voleibalistelor
Universitatea Cluj va colabora cu lPs Cluj-Napoca, club de la care va legitima trei junioare,
dar şi pe antrenoarea ramona domocoş, care va juca până la vară.

v

Echipa de volei feminin a
Universităţii Cluj a pierdut
în faţa Penicilinei Iaşi cu
scorul de 0-3, rezultatele pe seturi:
18-25; 10-25; 20-25. Clujencele
au întâlnit luni, în cea de a V-a
etapă din cadrul Campionatului
Naţional de Volei Feminin, echipa
din Iaşi. Meciul a fost sub aşteptări
deoarece voleibalistele Universităţii
Cluj erau favorite în această partidă
şi au avut avantajul de a juca pe
teren propriu. Formaţia din Iaşi
a reuşit, cu toate acestea, să se
impună şi să obţină o victorie
categorică. „Iaşiul a jucat mult
mai bine decât noi azi şi au fost
mai puternice pe toate planurile
(servicii, preluare, apărare). Echipa
noastră nu are stabilitate şi, deşi
facem faze frumoase, nu reuşim
să ne păstrăm concentrarea pe
parcursul întregii partide. De
asemenea, miza acestui meci a
fost mare, iar acest fapt a constituit
o presiune în plus pentru fete”, a

Voleibalistele vor încerca surpriza cu CSM Bucureşti

declarat antrenorul Dan Gârleanu. Formaţia din Cluj
se confruntă cu un „lanţ” de accidentări şi încearcă
să îşi refacă puterile. „U” Cluj a semnat un contract
de colaborare cu LPS Cluj-Napoca, club de la care va
legitima cât de curând trei junioare. Transferul se va
definitiva în cel mai scurt timp, deoarece echipa are
nevoie de întăriri. Antrenorul Dan Gârleanu susţine
că există două posibilităţi în momentul de faţă: să
aducă jucătoare străine sau să întărească colaborarea
cu LPS-ul şi să promoveze junioare de perspectivă.
Ramona Domocoş, antrenoarea echipei de junioare

de la LPS Cluj-Napoca, s-a alăturat,
de asemenea, formaţiei clujene.
Sportiva a revenit pe teren după
cinci ani de pauză şi a fost
legitimată pentru sezonul acesta.
Şikoş Petra, secundul echipei, a
revenit pe teren în meciul cu Iaşiul,
însă nu a intrat titulară. Jucătoarea
nu este încă complet recuperată,
aşa că nu a putut evolua la
capacitate maximă. Alexandra
Ariton, celălalt secund al echipei,
este momentan în Italia pentru
diagnosticare. Sportiva a suferit o
accidentare la genunchi şi este,
probabil, nevoie de o intervenţie
chirurgicală pentru a o pune pe
picioare.

Voleibalistele se reorganizează
Dan Gârleanu consideră că
Universitatea Cluj este un simbol
pentru oraş, iar rezultatele echipei
de volei trebui să fie pe măsura
acestui renume. „Trebuie să luăm
măsuri pentru a redresa echipa.

în zece partide. Meciul dintre cele două formaţii
este programat sâmbătă, 3 decembrie, de la ora
16:30, la Sala Sporturilor „Horia Demian”. În afară de
meciul de la Târgu Mureş, elevele lui Florin Covaciu
mai au de jucat trei partide în 2011, în deplasare la
Politehnica Iaşi (10 decembrie) şi CS Universitatea
Alba-Iulia (21 decembrie) şi acasă cu Olimpia
Bucureşti (17 decembrie).
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– primul c este câștigat cu 3-0 sau 3-1; al doilea c este câștigat cu 3-2
– primul p este pierdut cu 2 la 3; și pierdut cu 3-1 sau 3-0
Am adus câteva sportive care ne ajută în pregătire şi
sperăm ca acestea să fie legitimate şi să poată intra
pe teren în cel mai scurt timp. Până în momentul de
faţă, am transferat-o pe Ramona Domocoş, o sportivă
care ne-a întărit echipa. Bineînţeles, va trebui să
renunţăm la două jucătoare, care nu s-au ridicat până
în momentul de faţă la nivelul aşteptărilor noastre.
Este vorba despre Adriana Costan şi Izabella Costea”,
a declarat Dan Gârleanu. Sâmbătă, 3 decembrie 2011,
sportivele Universităţii vor întâlni formaţia CSM Ecorec
Bucureşti. Meciul se va juca în Sala Sporturilor „Horia
Demian” din Cluj Napoca. Formaţia bucureşteană
a reuşit să acumuleze până în acest moment şase
puncte, din trei victorii şi doar o înfrângere.
„Meciul următor este foarte greu. CSM Bucureşti are
prima şansă la victorie, însă vom încerca să facem un
meci bun”, a mai spus Gârleanu.
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o pi n i e

o pi n i e

o pi n i e

o pi n i e

o pi n i e

Colțul psihologului

o pi ni e

op i ni e

op i ni e

răspândită? Considerăm că atenţia scăzută acordată
fenomenului are cel puţin trei cauze majore: un
dezinteres general faţă de psihologia şi sociologia
sportului (cu precădere la noi în ţară), o scădere a
interesului faţă de comportamentul mulţimilor şi un
pericol potenţial care rezultă din investigarea violenţei
fanilor.

Incidente tragice

D

op i ni e

op i ni e

dr. Marius CrăCiun, psihoLog

Violența fanilor

edicăm acest articol examinării unui
fenomem extrem de stânjenitor care
pune într-o lumină nefavorabilă sportulviolenţa fanilor. Deşi acest comportament
este în atenţia publicului sportiv şi a presei, în mod
paradoxal este puţin studiat şi investigat de o manieră
sistematică. Din cauza costurilor materiale şi sociale,
a severităţii consecinţelor, violenţa fanilor a generat

op i ni e

îngrijorare în rândul comunităţii
sportive şi a suscitat atenţie
considerabilă din partea mediei.
Cele mai importate întrebări care
se pun de obicei despre acest
subiect sunt: Ce anume cauzează
aceste reacţii exagerate şi de
ce violenţa fanilor este atât de

parteneri și sponsori

Pentru a putea răspunde la întrebările de mai
sus şi pentru a putea avea o explicaţie plauzibilă
asupra fenomenului, ar fi nevoie să avem un model
comprehensiv care să includă factorii socio-culturali,
psihologici şi situaţionali implicaţi în generarea
comportamentului violent al fanilor sportivi. Violenţele
generate de fani par să fie la fel de vechi ca şi
sportului în sine. Înscrisuri din perioada Imperiului
Roman menţionează des conflicte generate de
spectatori, soldate cu un număr impresionant de
victime. Cel mai sângeros incident din epoca modernă
a avut loc în 1964, cu ocazia unui meci de fotbal
dintre Peru şi Argentina, când 318 persoane şi-au
pierdut viaţa. În 25 mai 1985, 41 de spectatori au
murit pe stadionul Heysel din Bruxelles, Belgia.
Se pare că acest incident a atras atenţia forurilor
sportive, care au început să trateze cu mai multă
seriozitate violenţa de pe stadioane. Violenţa fanilor
este un comportament distructiv sau injurios comis
de spectatorii unui eveniment sportiv, având cauze
personale, sociale, economice sau competiţionale.
Având ca şi ghid această definiţie, putem genera uşor
un model psiho-social al violenţei fanilor. O explicaţie
comprehensivă a violenţei generate de fani ar fi

incompletă fără o discuţie despre
factorii sociali care predispun
indivizii la comportamente violente
în contexte sportive.

Factori sociali favorizanţi
Sunt luaţi în discuţie o serie de
factori sociali care predispun
indivizii la un comportament violent.
Condiţiile socio-economice. Situaţia
socio-economică din ţara în care
are loc competiţia poate contribui la
declanşarea violenţei. Dificultăţile
economice pot creşte activarea
fanilor care poate fi exprimată în
forme agresive. Influenţe induse
de media. Pot fi semnificative în
climatul general care acompaniază
competiţia. Relatările mijloacelor de
informare pot indica trăiri negative
faţă de adversari în rândul fanilor
care pot reacţiona cu violenţă.
Normele comunităţii. Oamenii
care sunt de acord cu ideile după
care violenţa este permisă vor
exprima acest lucru mai des în
comportamente. În contrast, oamenii
ancoraţi în norme sociale împotriva
violenţei, vor acţiona pentru a limita
aceste manifestări. În numărul viitor
vom analiza factori specifici care
cauzează comportamentul violent al
fanilor.

