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Campionii și-au 
învins rivalii

„U“ Mobitelco BT a reușit o nouă victorie în fața rivalilor de la 
CSU Asesoft Ploiești. Clujenii au făcut o partidă bună, în ciuda 
numeroaselor absențe din lot și s-au impus cu 77-67. Ca de 
obicei, principaul marcator al „alb-negrilor“ a fost Zoran 
Krstanovic, cu 22 de reușite. Pagina 5

„U“n punct de vedere

Sportul rege
şi regele sport!

Paul NICULESCU

Colaborarea cu partenerii noştri de la Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj pentru editarea publicaţiei 
„Numai U” poate părea un demers mai puţin obişnuit 
pentru un ziar local. Într-un moment nu dintre cele 
mai uşoare pentru piaţa mass-media, am decis să 
punem umărul la apariţia bilunarului „Numai U” cu 
gândul la miile de clujeni care iubesc sporturile. 
Sporturile, la plural, şi nu sportul, pentru că acest 
plural face diferenţa. Clubul Sportul Universitatea 
este nu doar un reper de trăinicie în timp (fondat fiind 
odată cu Marea Unire), ci şi unul dintre puţinele care 
a manifestat deschidere faţă de tot ceea ce înseamnă 
sport. Mai mult, palmaresul studenţilor legitimaţi la 
„U” a demonstrat succesul demersului.
Astăzi, când pentru cei mai mulţi dintre tinerii români 
sport înseamnă doar fotbal, Clubul „Universitatea” 
continuă să promoveze o paletă largă de sporturi, de la 
cele cu mingea, la cele cu mintea.
Bilunarul „Numai U” este o vitrină a 
performanţelor sportivilor legitimaţi la 
„Universitatea”, dar şi o modalitate de promovare a 
sporturilor în rândul tinerilor clujeni, dintre care 
unii – tot mai mulţi să sperăm – vor alege calea 
sportului.
De aceea, editarea acestei publicaţii este pentru noi, 
jurnaliştii de la Monitorul de Cluj, un mod de a pune 
umărul la susţinerea sportului clujean în general şi 
la atragerea suporterilor în sălile şi pe terenurile de 
sport, a tinerilor către practicarea sportului şi a 
sponsorilor către echipe.
Sperăm că, alături de colegii şi partenerii noştri de 
la CS „Universitatea”, vom reuşi să le oferim 
cititorilor de presă şi amatorilor de sporturi din 
municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Cluj, articole 
de calitate, ştiri şi informaţii calde din sportul 
clujean.
„Numai U” va fi în continuare distribuită gratuit 
publicului spectator la meciurile disputate la Sala 
Sporturilor „Horia Demian”, dar şi, o noutate pe 
piaţa media din Cluj, va fi oferită ca supliment 
abonaţilor cotidianului Monitorul de Cluj.

Şi, să nu uităm, sportul e rege, iar nu fotbalul e 
sportul rege!

  „U“ Jolidon a debutat cu victorie în 2012. 
 Pagina 4

  Handbaliștii încep campionatul în deplasare 
la Odorhei. Pagina 3
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Laurenţiu BOARIU

„Studentele“ din Ardeal au 

avut un start ezitant de meci 

și au fost surclasate în pri-

mul sfert cu 27-20.

Elevele lui Florin Covaciu au 

intrat însă mult mai motivate în 

sfertul secund, și s-au apropiat 

la doar două puncte de gazde, 

scorul la pauză fiind 43-41 în fa-

voarea oltencelor. Din păcate, pa-

uza nu a fost un sfetnic bun pen-

tru baschetbalistele clujence, ca-

re au avut o repriză secundă mult 

mai slabă decât prima. „Alb-ne-

grele“ au cedat sferturile doi și 

trei cu 12-23, respectiv 18-23, sco-

rul final al partidei fiind 89-71 în 

favoarea gazdelor de la SCM „U“ 

Craiova.

Florin Covaciu a declarat că 

este mulțumit de prestația eleve-

lor sale, în ciuda faptului că aces-

tea au fost învinse. „Fetele au ju-

cat bine, până pe final, când au 

cedat, au fost tot timpul la doar 

câteva puncte în spatele oltence-

lor. Craiova a avut însă în acest 

meci o jucătoare fenomenală, 

Brandie Hopskins, care nu a pu-

tut fi oprită. Sperăm să câștigăm 

meciul următor, cel de acasă cu 

Oradea, deși nu va fi ușor, pen-

tru că această echipă s-a întărit 

considerabil“, a declarat antreno-

rul baschetbalistelor. CSM Ora-

dea a transferat recent mai mul-

te jucătoare, printre care și pe 

Florentina Ardelean, fostă bas-

chetbalistă a Universității. Cova-

ciu a fost mulțumit și de prestația 

jucătoarei Emoke Szocs, nou-so-

sită la echipa clujeană. „Emoke 

nu s-a integrat încă pe deplin în 

lot, dar nu a făcut un meci rău 

cu Craiova. Promite mult aceas-

tă jucătoare“, a mai spus tehni-

cianul baschetbalistelor.

Cea mai bună jucătoare din 

echipa clujeană a fost Flavia Fe-

renczi, care a reușit să înscrie 23 

de puncte. Pentru „studente“ au 

mai punctat Andreea Pop 14 p, 

Marta Fodor 11 p, Adriana Pricop 

9 p, Angela Al Shaar 6 p, Emoke 

Szocs 3 p, Kata Meszaros și Bi-

anca Barbu câte 2 p și Orsolya 

Bocskai un punct.

Cea mai bună jucătoare a par-

tidei a fost însă americanca Bran-

die Hoskins, de la echipa gaz-

dă. Brandie a înscris nu mai 

puțin de 38 p. Pentru SCM „U“ 

Craiova au mai marcat: Carla 

Bartee 23 p, Elsara Grrer 11 p, 

Irina Borș și Andreea Ștefan câ-

te 6 și Andreea Gliga 5. Datori-

tă prestației extraordinare și pen-

tru numărul mare de puncte mar-

cate, Hoskins a fost declarată 

jucătoarea etapei.

Partida SCM „U“ Craiova – 

Universitatea Cluj a contat pen-

tru etapa a 16-a a Diviziei A. Du-

pă acest meci, elevele lui Florin 

Covaciu se află pe locul 11 în cla-

sament, cu 20 de puncte acumu-

late. Formația olteană este pe lo-

cul 7 (care asigură calificarea în 

play-off), cu 26 p. În etapa a 

17-a, Universitatea va juca aca-

să cu CSM Oradea. Partida se va 

disputa sâmbătă, 21 ianuarie, de 

la ora 13, la Sala Sporturilor „Ho-

ria Demian“. 

Debut cu înfrângere pentru 
baschetbalistle "alb-negre"
Echipa de baschet feminin a Universităţii Cluj a pierdut meciul din deplasare 
cu SCM „U“ Craiova cu scorul de 71-89.

Echipa de baschet feminin a 

Universității Cluj are înce-

pând din 11 ianuarie o nouă 

jucătoare.

Este vorba de Emoke Szocs, 

în vârstă de 18 ani. Născută pe 

6 iulie 1993 la Dej, Emoke a ju-

cat din 2009 până în pezent la 

BBALL 6 Sepsi BC Sfântu Ghe-

orghe. Tânăra sportivă are 176 

cm și evoluează pe posturile de 

extremă și pivot.

Noua  basche tba l i s t ă  a 

Universității a declarat că își 

dorește să ajute echipa să ocu-

pe un loc cât mai sus în clasa-

mentul Diviziei A. „Am venit la 

Cluj în primul rând pentru că 

îmi doresc să ajut echipa să ur-

căm cât mai sus în clasament, 

iar în al doilea rând, Clujul es-

te un centru Universitar și îmi 

oferă perspective bune din punct 

de vedere profesional“, a spus 

Emoke Szocs.

Florin Covaciu, antrenorul 

baschetbalistelor de la Univer-

sitatea, a declarat că speră ca 

noua jucătoare să acopere une-

le goluri pe care echipa sa le 

are. „Noi sperăm să se integre-

ze bine în colectivul echipei și 

ne așteptăm, cu venirea ei, să 

ne acoperim o parte din goluri-

le mari pe care le avem la echi-

pă“, a declarat tehnicianul 

„alb-negrelor“. 

Emoke a debutat în meciul 

pierdut la Craiova.

Un transfer: Emoke Szocs

CLASAMENT
L ECHIPA M V Î P

1 CS Târgovişte 16 16 0 32

2 CS Nova Vita 16 13 3 29

3 Universitatea Alba Iulia 16 13 3 29

4 CSBT Alexandria 16 13 3 29

5 CS Municipal Satu Mare 16 12 4 28

6 ICIM Universitatea VG Arad 15 12 3 27

7 SCM Craiova 16 10 6 26

8 BCM Danzio Timişoara 16 10 6 26

9 CSM Sportul Studenţesc Bucureşti 16 7 9 23

10 CS Olimpia Braşov 16 6 10 22

11 Universitatea Cluj-Napoca 16 4 12 20

12 CS Rapid Bucureşti 16 4 12 20

13 CS Olimpia Bucureşti 16 3 13 19

14 Universitatea CSM Oradea 16 2 14 18

15 Politehnica Naţional Iaşi 16 2 14 18

16 BBAL 6 Sepsi Sfântu Gheorghe 15 0 15 15
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Cristina Salvan

Handbaliştii de la „U” 

Transilvania au jucat, pe 13 

şi 14 ianuarie, ultimele 

meciuri de pregătire înaintea 

începerii returului Ligii 

Naţionale de Handbal 

Masculin, în cadrul turneului 

amical de la Timişoara, com-

petiţie la care au mai partici-

pat CSU Poli Timişoara, CS 

Caraş Severin şi Energia 

Pandurii Târgu Jiu.

„Cupa Banatul”

Clujenii au debutat cu stângul 

la competiţia de la Timişoara, du-

pă ce au pierdut, vineri, în faţa 

gazdelor cu scorul de 28-25.

Prima repriză a fost una des-

tul de echilibrată, cu mai multe 

răsturnări de scor, „studenţii” pre-

luând conducerea de 5 ori, de-a 

lungul primelor 25 de minute. 

Oaspeţii au cedat însă pe final, 

tabela îndicând la pauză 14-10.

În partea secundă a meciului 

elevii lui Liviu Jurca au fost con-

duşi în permanenţă, de mai mul-

te ori chiar la o diferenţă de 5 go-

luri, şi nu au mai reşit să revină, 

partida încheindu-se 28-25 în fa-

voarea celor de la Poli. Principa-

lii marcatori ai Clujului, din aceas-

tă partidă, au fost Bondar şi Iri-

miaş, ambii cu câte 5 goluri şi 

Grasu şi Micu, la fel amândoi, cu 

câte 4 goluri.

În a doua zi a turneului, 

„alb-negrii” au fost înfrânţi, din 

nou, de echipa CS Caraş Severin, 

antrenată de Aihan Omer, cu 

29-25.

„U” a câştigat însă ultima par-

tidă jucată în după-masa zilei de 

sâmbătă, în faţa formaţiei din Târ-

gu Jiu, cu scorul de 40-36.

Astfel, în urma victoriei din 

meciul cu Energia Pandurii Târ-

gu Jiu, handbaliştii clujeni au ob-

ţinut 2 puncte şi au urcat pe po-

ziţia a treia a podiumului „Cupei 

Banatul”.

Referitor la participarea echi-

pei Universitatea Transilvania la 

acest turneu amical, managerul 

clujenilor, Mihai Tritean, a de-

clarat:” În condiţiile în care am 

plecat la Timişoara cu 11 oa-

meni, ne-a fost greu să ne pu-

tem face jocul pe care îl doream. 

Doi titulari nu au putut face de-

plasarea, aşa că am jucat şi cu 

juniori. Am făcut un turneu bun. 

A fost un test foarte util înain-

te de începerea campionatului 

şi am văzut unde avem proble-

me. Cu puţin mai multă răutate 

va fi greu să ne bată cineva pe 

teren propriu.”.

Convocări la Naţională

Iniţial, Univeristatea a avut 

cinci jucători chemaţi la echipa 

naţională pentru meciurile din 

preliminariile Campionatului 

Mondial din 2013, care au avut 

loc pe 11 şi 13 ianuarie. Dintre 

aceştia au rămas în lot Tudor Stă-

nescu şi Mihai Bogdan. Pe ser-

viciile lui Mihai Buşecan nu s-a 

putut conta deoarece acesta es-

te accidentat.

„E important că am avut 5 ju-

cători convocaţi, din care au ră-

mas Stănescu şi Mihai Bogdan, 

Buşecan fiind accidentat. E im-

portant că avem 5 jucători che-

maţi la lotul României. Nu ştiu 

dacă dacă o altă echipă din Cluj 

a mai avut 5 jucători convocaţi 

la echipa naţională”, a afirmat 

Mihai Tritean.

Situaţia în campionat

Returul Ligii Naţionale de 

Handbal masculin va începe pen-

tru „U” Transilvania, pe 22 ianu-

arie, în etapa cu numărul 12 a 

aceleiaşi competiţii, când elevii 

lui Liviu Jurcă vor juca în depla-

sare, la HC Odorhei, formaţie si-

tuată pe locul 3 în Ligă.

„Studenţii” se află, înainte de 

reînceperea activităţii competiţi-

onale, pe locul 11 în clasamentul 

Ligii Naţionale, cu 7 puncte.

Legat de primele partide din 

retur, cu Odorhei şi Dinamo, ma-

nagerul echipei clujene, Mihai 

Tritean a declarat:” Mergem la 

Odorhei pentru a face un joc bun 

şi cu puţin noroc, poate chiar să 

venim înapoi cu puncte. După ca-

re ne pregătim de meciul cu Di-

namo, de acasă, pe care suntem 

obligaţi să-l câştigăm”.

În ceea ce priveşte problemele 

de componenţă a lotului formaţiei 

alb-negre: „ Buşecan este acciden-

tat, iar Mihai Bogdan este în lotul 

de la naţională. Acestea sunt mici-

le probleme pe care sperăm să le 

rezolvăm înainte de jocul cu Odor-

hei. Pe Mihai Bogdan nu-l avem 

pentru pregătirea tactică, iar pe Bu-

şecan sperăm să-l putem folosi cu 

2-3 zile înaintea jocului cu Odor-

heiul” a mai spus Mihai Tritean.

Partida dintre „U” Transilva-

nia şi HC Odorhei este programa-

tă sâmbătă, 21 ianuarie, în fieful 

Odorheiului şi contează pentru 

etapa a XII-a a Ligii Naţionale.

Vacanţa s-a terminat! 
Să înceapă campionatul!
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Cristina Botîrcă

Partida a contat pentru etapa 

a IX-a, scor fi nal 32-28 (15-11). 

În urma acestui rezultat, „U” 

Jolidon a acumulat 12 puncte 

şi ocupă locul 5 în clasamen-

tul Ligii Naţionale.

În ciuda startului foarte bun 

al brăilencelor, acestea nu au 

reușit să se mențină în poziția 

de conducere pentru mult timp. 

Primele 15 minute ale reprizei 

de început le-au aparținut brăi-

lencelor, acestea reușind să țina 

cârma jocului în fața “universi-

tarelor”. În minutul 16, Mihaela 

Ani-Senocico reușește să egale-

ze echipa oaspete, printr-un gol 

care a însemnat începutul victo-

riei pentru clujence. Handbalis-

tele clujului au legat un joc fru-

mos, din care a curs gol după 

gol. Au fost ajutate și de unele 

greșeli individuale ale brăilence-

le, care au început să piardă te-

ren în fața elevelor lui Gheorghe 

Covaciu. Clujencele le-au făcut 

grea misiunea oaspetelor, care 

au încercat în zadar să egaleze 

până la pauză, la sfarșitul pri-

mei reprize tabela de marcaj in-

dicând o diferență de 4 goluri în 

favoarea echipei gazde.

Cea de-a doua repriză a fost o 

continuare jocului ofensiv al ele-

velor lui Gheorghe Covaciu. 

“Alb-negrele” au știut să fructifi-

ce avantajul primei reprize fără 

a le mai da voie handbalistelor 

din echipa oaspete să mai spere 

la o victorie. Universitarele s-au 

distanțat în minutul 44 la 8 go-

luri diferență față de brăilence 

(24-16), însă acestea au mai re-

dus din handicap pe finalul par-

tidei. Mihaela Ani-Senocico a mar-

cat un gol spectaculos în ultima 

secundă, cu o aruncare din par-

tea opusă a terenului, “U” Joli-

don obținând astfel victoria în 

fața formatiei HC Dunărea Brăi-

la cu 32-28. „Fetele s-au mobili-

zat foarte bine, păcat că pe final 

adversarele au revenit, dar este 

o victorie meritată. Azi am de-

monstrat că merităm să fim între 

primele trei echipe ale campio-

natului”, a declarat Gheorghe Co-

vaciu, tehnicianul vicecampioa-

nei, la finele partidei. „A fost un 

meci greu, fetele au început mai 

greu, dar datorită unei apărări 

bune şi atacurilor precise în ca-

re au strălucit Ani-Senocio şi Chin-

toan am reuşit să ne detaşăm şi 

să câştigăm. Este primul meci din-

tr-o serie foarte grea şi ne bucu-

răm că am reuşit să ieşim învin-

gători”, a punctat directorul spor-

tiv al “U” Jolidon, Cosmin Sălă-

jan. O veste bună pentru ”stu-

dente” înaintea partidei cu HC 

Dunărea Brăila a fost revenirea 

Nicoletei Dincă după aproape 3 

luni de inactivitate, extrema stân-

gă fiind în totalitate recuperată 

după accidentarea la brațul de 

aruncare, accidentare suferită în 

partida cu Corona Brașov. 

Pentru “U” Jolidon au înscris 

Mihaela Ani-Senocico 11 goluri, 

Florina Chintoan 9 goluri, An-

dreea Tetean 3, Mihaela Tivadar 

2, Nicoleta Dincă 2, Magdalena 

Paraschiv 2, Clara Vădineanu 2, 

Laura Oltean 1. Pentru HC “Du-

nărea” Brăila:  Gabriela Dobre 

(8), Anastasiya Lobach (8), Ali-

na Horjea (3), Andreea Adespii 

(3), Anastasia Yuschenko (1), 

Adina Brot, Liliana Crăciun (2). 

În următoarea etapă, “U” Joli-

don întâlnește în deplasare 

formația HCM Baia Mare. Parti-

da se va disputa în data de 

18.01.2012 cu începere de la ora 

17.00, iar sâmbătă, 21 ianuarie, 

fetele pregătite de Gheorghe Co-

vaciu vor primi de la ora 17:00 

vizita celor de la CSM Cetate De-

vatrans.

Arbitrii dublei cu 
Dinamo Volgograd

În ceea ce priveşte dubla cu 

Dinamo Volgograd din cadrul 

Winners Cup, Federaţia Europea-

nă de Handbal a anunţat cuplu-

rile ce vor conduce meciurile, 

cât şi oficialii care vor supervi-

za aceste partide. La meciul din 

4 februarie de la Cluj vor oficia 

ucrainiencele Tetyana Rakytina 

şi Iryna Tkachuk, oficial EHF fi-

ind Nicolae Vizitiu din Republi-

ca Moldova, în timp ce în Rusia 

vor conduce partida din 14 ia-

nuarie Arturas Malasinskas şi 

Andrius Grigalionis din Lituania, 

oficial EHF este Wassili Fegir din 

Ucraina.

„U” Jolidon a învins pe 
HC Dunărea Brăila
“U” Jolidon a câştigat pe teren propriu în faţa ocupantei locului 4 în clasamentul Ligii 
Naţionale de handbal feminin, HC Dunărea Brăila, aceasta fiind a doua înfrângere 
pentru brăilence în acest sezon.

CLASAMENT
L ECHIPA M V E Î P

1 Oltchim Râmnicu Vâlcea 9 9 0 0 18

2 Oţelul Galaţi 9 7 1 1 15

3 HC Zalău 9 6 1 2 13

4 HC Dunărea Brăila 9 6 1 2 13

5 „U“Jolidon Cluj-Napoca 9 6 0 3 12

6 CSM Ploieşti 9 4 1 4 9

7 Corona 2010 Braţov 9 4 0 5 8

8 Cetate Devatrans 9 3 2 4 8

9 HCM Baia Mare 9 4 0 5 8

10 Universitatea Neptun Constanţa 9 3 1 5 7

11 HCM Roman 9 2 1 6 5

12 CSM Bucureşti 9 2 1 6 5

13 CSM Bacău 2010 9 2 1 6 5

14 SCM Craiova 9 0 0 9 0
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Ovidiu Tebu

Meciul s-a disputat, sâmbătă, 

14 ianuarie, în Sala 

Sporturilor „Horia Demian”, 

iar în tribune au asistat apro-

ximativ 2300 de spectatori.

Antrenorul clujenilor, Marcel 

Ţenter, a început meciul cu Mi-

hail Paul, Zoran Krstanovic, Vla-

dimir Mijovic, David Lawrence şi 

Jerome Lagrange. Iar din lotul 

clujeanilor au lipsit, Mihai Silvă-

şan, Tyler Morris si Paul Chetrea-

nu, toţi trei accidentaţi.

De partea cealaltă, Vladimir 

Arnautovic a început în următoa-

rea formulă: Levente Szijarto, Că-

tălin Burlacu, Drasko Albijanic, 

Arvydas Cepulis şi Aleksandar 

Vlahovic.

Aşa cum ne-au obişnuit deja, 

cele două echipe au ţinut aproa-

pe una de cealaltă, iar ambele au 

câştigat câte două sferturi. Sco-

rul pe sferturi a fost: 16-24, 20-10, 

18-19, 23-14

Krstanovic, 
cel mai bun marcator

Zoran Krstanovic, cu 22 de 

puncte, a fost cel mai bun mar-

cator al echipei clujene, el fiind 

urmat de Kyndall Dykes cu 18 

puncte şi de Vladimir Mijovic, 

autor a 12 puncte, în timp ce de 

la oaspeţi s-a remarcat Cătălin 

Burlacu, autor a 22 de puncte.

„Am avut momente în care am 

ştiut să fructificăm avantajul pe 

care l-am avut şi am marcat în 

momente cheie, în special în sfer-

tul al patrulea. Orice victorie e 

importantă, dar meciurile cu Ase-

soft au o semnificaţie specială. 

Mă bucur că am reuşit să-i învin-

gem. La ora actuală CSU Ploieşti 

are o echipă în formare, la fel ca 

şi noi, dar sunt sigur că îl play-off 

vor fi foarte puternici”, a decla-

rat antrenorul Marcel Ţenter.

„A fost un meci mare pentru 

noi, mai puţin pentru mine, per-

sonal, s-a văzut că am intrat mai 

greu, dar colegii au încercat să 

mă bage în joc şi a mers bine pâ-

nă la urmă. După primul dunk 

am simţit durere, însă am conti-

nuat să joc. Noi am avut mai mul-

te probleme, însă când ne este 

greu în timpul unui meci ne adu-

năm, jucăm ca o echipă şi apar 

victoriile de genul acesta. Cât 

timp strângem rândurile, nimeni 

nu ne poate învinge. Eu sunt foar-

te emoţionat acum, că sunt tătic, 

trebuie să îi dedic această victo-

rie copilului meu! Publicul a fost 

fantastic în această seară, l-a sim-

ţit şi colegul meu, Jerome, care 

a fost foarte impresionat, mai ales 

după reuşita de la distanţă. Vor 

mai veni asemenea aruncări de 

la el, sunt convins”, a declarat 

conform www.u-mobitelco.ro, 

americanul Kyndall Dykes.

Mijovici: 
"A fost un meci greu"

„Am avut un meci foarte greu, 

trebuie să îi felicit pe oponenţii 

noştri, însă antrenorul nostru ne-a 

pregătit pe parcursul săptămânii 

pentru acest adversar. Avem mul-

ţi jucători accidentaţi, iar când 

aceştia vor reveni, vom fi mult 

mai puternici. Noi avem proble-

mele noastre, nu am mai jucat de 

o lună, nu am evoluat nici în cu-

pă, aşa că suntem ieşiţi din ritm. 

Ploieşti a avut o grămadă de ener-

gie la începutul meciului, au in-

trat în mod clar mai bine în meci 

ca noi, le-au intrat şuturile de la 

distanţă. Vreau însă să mulţumesc 

publicului care a venit astăzi la 

sală, au fost extraordinari, e foar-

te frumos să joci într-o asemenea 

sală! Pentru noi urmează un alt 

meci dificil în deplasare, iar eu 

cred că dacă vrei să fii campion 

trebuie să câştigi meciurile grele 

din deplasare. Pe teren propriu 

vin patru mii de oameni şi e uşor 

să joci”, a declarat conform ace-

leiaşi surse, Vladimir Mijovic.

Urmează 
o deplasare la Timişoara 

În celelalte meciuri disputate 

în cadrul etapei a XVI-a s-au în-

registrat următoarele rezultate:

 CS Municipal Bucureşti – BC 

Timişoara 74 – 78

 CS Energia Rovinari – Gaz Me-

tan Mediaş 79 – 85

 BC Mureş Tg. Mureş – Politeh-

nica Iaşi 110 – 66

 BCM U Piteşti – BC Miercurea 

Ciuc 88 – 84

 CSS Giurgiu – SCM Universita-

tea Craiova 66 – 58

 CSM Oradea – CSU Sibiu 108 – 101

În etapa următoare, elevii an-

trenaţi de Marcel Tenter vor face 

deplasare la Timişoara, acolo un-

de, vor da piept cu liderul, la zi, 

al clasamentului, BC Timişoara. 

Timişorenii vin după o victorie 

obţinută pe terenul celor de la 

CSM Bucureşti, scor 74 – 78 şi 

ocupa primul loc al clasamentu-

lui cu 28 de puncte. În tur, clu-

jenii s-au impus în Sala Sportu-

rilor „Horia Demian” cu scorul 

de 85 – 68.

Partida va avea loc sâmbătă, 

21 ianuarie, de la ora 17.45.

Campionii de la „U" Mobitelco 
şi-au respectat blazonul
Campioana României la baschet masculin, „U” Mobitelco BT Cluj, s-a impus în prima 
etapă a returului Diviziei A, în faţa celor de la CSU Ploieşti, cu scorul de 77-67.
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Larisa Balog

Echipa de volei masculin 

a Universităţii Cluj 

a început anul 2012 

cu primul meci al returului 

disputat în deplasare la CSA 

Steaua Bucureşti. 

Partida care a contat pentru etapa a 

XII-a, a returului de campionat al Di-

viziai A1 masculin, a fost câştigată de 

echipa bucureşteană cu scorul de 3:0, 

rezultatele pe seturi fiind:  25 :15 , 25 

: 18,  25 : 20 .

Deşi înaintea partidei, antrenorul 

universitarilor părea încrezător într-o 

victorie, pe terenul bucureştenilor s-a 

văzut o echipă care nu a reuşit să îşi 

facă jocul nici în apărare şi nici pe atac 

şi nici să recupereze punctele pierdu-

te în tur, când au cedat pe teren pro-

priu cu scorul de  2:3.

Bogdan Tănase: 
„Nu ne-a ieşit absolut nimic”

“Din păcate am prins o zi nefastă în 

care nu ne-a ieşit absolut nimic, dar 

sperăm să ne revenim şi să ne arătăm 

adevărata valoare în meciurile care vor 

urma”, a declarat Bogdan Tănase.

În urma acestui eşec, “alb-negri” au 

rămas pe locul 10 în clasamentul Divi-

ziei A1 cu 12 puncte, un loc îndepăr-

tat obiectivului propus echipei pentru 

acest sezon competiţional, şi anume, 

accederea în play-off.  Returul este în-

să la început, iar elevii pregătiţi de Bog-

dan Tănase vor avea ocazia în partide-

le cu Unirea Dej şi CSM Cluj să recu-

pereze din punctele pierdute.

Urmează meci greu 
pentru voleibalişti

Voleibaliştii Universităţii Cluj vor în-

tâlni etapa viitoare, pe teren propriu 

liderul clasamentului şi campioana Ro-

mâniei, formaţia CS Remat Zalău. Par-

tida va conta pentru etapa a XIII-a a 

Diviziei A1 masculin şi se va disputa 

sâmbătă, 21 ianuarie 2012, la Sala Spor-

turilor “Horia Demian” din Cluj-Napo-

ca, cu începere de la ora 15:00. 

Pentru echipa de volei masculin ur-

mează o perioadă încărcată cu două 

meciuri pe săptămână. După disputa 

de vineri cu Zalăul, universitarii clu-

jeni se vor deplasa miercuri, 25 ianu-

arie pe terenul celor de la Unirea Dej, 

iar sâmbătă, 28.01.2012, vor primi vi-

zita formaţiei CSM Bucureşti.

Voleibaliştii au un nou coleg

Tehnicianul echipei de volei mascu-

lin, Bogdan Tănase, a facut un prim 

transfer în acest an la echipă. Moise Li-

viu Florin a terminat anul trecut junio-

ratul şi a semnat cu echipa universita-

ră pe o perioadă de 3 ani şi jumatate.

“Universitatea mi s-a părut o echipă 

de viitor, unde vreau să-mi îmbunătă-

ţesc performanţele ca şi sportiv şi să fac 

şi facultatea aici”, a declarat Moise.

Au început returul
cu stângul

Planuri mari în noul an la scrabble

Pentru sportivii de la CS Universitatea Cluj anul 
competiţional 2012 la scrabble va debuta cu 
Campionatul Naţional Anglofon. Aceştia vor partici-
pa la prima etapă, care se va disputa la Bucureşti în 
perioada 3-5 februarie. Trei dintre ei, şi anume 
Mihai Pantiş, Cătălin Caba şi Ovidiu Tamaş, vor în-
cerca să confi rme performanţele obţinute în anii
anteriori şi să obţină noi medalii în 2012. 
Reamintim că Mihai Pantiş a fost de 4 ori campion 
naţional, Cătălin Caba a fost o dată campion naţio-
nal, ambii obţinând numeroase alte medalii. De 
asemenea, Ovidiu Tamaş a obţinut prima sa meda-
lie (bronz) la un Campionat Naţional în 2011. (S.C.)

Trei rugbyşti convocaţi 
la naţionala U20

Gabriel Bumbu, Eduard Ciaparii şi Daniel Martac 
sunt rugbyştii Universităţii Cluj convocaţi pentru un 
stagiu de pregătire al echipei naţionale Under 20 în 
perioada 20-31 ianuarie 2012. Acest stagiu de pre-
gătire reprezintă o etapă importantă în vederea 
participării echipei naţionale U20 la Turneul de pre-
gătire din Canada în perioada 1 -12 martie. Stafful 
care se va ocupa de pregătirea echipei în acest sta-
giu este următorul: Răzvan Popovici – antrenor, 
Horia Hîmpea – antrenor, Radu Basalau – prepara-
tor fi zic, Octavian Cîmpian – doctor, Cosmin Moise 
– Kinetoterapeut, Răzvan Peristeri – psiholog si 
Rareş Manolache – manager. (R.M.)

Mara Angela revine la Cluj pentru 
recuperare

Judoka legitimată la „U“ CSM Cluj la categoria 63 
kg, care a suferit un accident de maşină pe 20 no-
iembrie anul trecut în timp ce mergea acasă cu tatăl 
ei după o operaţie de ligamente şi menisc va reveni 
saptămâna viitoare la Cluj pentru recuperare. „Ne 
bucurăm că nu am pierdut-o, asta datorită ambiţiei, 
seriozităţii şi perseverenţei. Noi întotdeauna am 
susţinut-o şi suntem siguri că vom mai auzi de ea 
cu rezultate bune“, a declarat antrenoarea fetei, 
Gianina Andreica. „Mă simt mult mai bine pe zi ce 
trece şi progresez tot mai mult. Merg la bazin şi fac 
recuperare la picior, să văd când încep şi cu spatele. 
Nici nu mă gandesc să mă las de judo şi sper ca la 
sfârşitul anului să revin la forma pe care am avut-o 
înainte e operaţie şi accident“, a spus încrezătoare 
Angela Mara. (R.M.)

SPORT MIX

Echipele celor două formaţii:
CSA Steaua Bucureşti (antrenor Daniel Banu): Toboşi, Fărcaş, Dacovic, 
Milotin, Romanescu, Carpen şi Jovic (libero);

„U“ Cluj (antrenor Bogdan Tănase): C. Ghimeş, Cherbeleaţă, Fuzeşi, Lotei, 
Bratosin, Badea şi D. Gimeş (libero); au mai jucat Vâlcelean, Ţiboacă, 
Georgescu.

Arbitri: A1- A. Mateizer, A2- D. Fortu.

MOISE LIVIU FLORIN

Data naşterii: 25.12.1992

Înălţime: 1,94 m

Post ocupat: secund

Experienţă: 2011 - VC Eltmann 
(Germania)
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Ramona Maxim

Echipa de volei feminin a 

Universităţii Cluj a disputat 

duminică, 15 ianuarie, prima 

partidă din acest an şi ultima 

din turul Diviziei A1, în fie-

ful liderului Ştiinţa Bacău. 

Elevele pregătite de Dan Gîr-

leanu nu au produs surpriza, pier-

zând clar cu scorul de 3:0, rezul-

tatele pe seturi fiind: 25 – 10, 25 

– 20, 25 – 12. Dacă în primul şi 

ultimul set, clujencele nu au avut 

de spus nici un cuvânt în joc, în 

setul doi, au existat unele mo-

mente frumoase atât în atac, cât 

şi pe apărare, demonstrând că, 

cu puţină concentrare, pot fi ega-

le oricărei echipe.

„Mă bucur că am jucat e la 

egal la egal în setul doi în unele 

faze, însă nu s-a pus niciodată 

problema învingătorului. Aştept 

mai mult de la Bunea şi Petkova 

şi sper ca în meciul viitor cu Cra-

iova să-şi arate valoarea”, a de-

clarat antrenorul „U” Cluj, Dan 

Gîrleanu.

Cu acest meci s-a încheiat turul 

de campionat, un tur foarte slab, 

în care voleibalistele Universităţii 

Cluj au reuşit să se impună doar 

în faţa sibiencelor de la CSM cu 3 

la 2 şi au mai smuls două puncte 

din confruntările cu SCM U Craio-

va şi SCM CSU Argeş Volei Piteşti, 

fi ind invinse cu 3 la 2.

Tehnicianul echipei, 
Dan Gîrleanu speră la 
o revenire a fetelor în acest an

Pentru atingerea obiectivului 

propus echipei, şi anume, rămâ-

nerea pe prima scenă a voleiului 

feminin, în această vacanţă, Dan 

Garleanu a adus la echipă doi tră-

gători secunzi. Este vorba de An-

ca Bunea şi bulgăroaica Ivelina 

Petkova.

„Eu sincer îmi doresc să in-

trăm în play-off, nu play-out, în-

să din cauza unui tur slab din va-

rii motive, nu ştiu dacă vom re-

uşi, însă nu s-a jucat ultima car-

te”, a spus optimist Gîrleanu.

„Am fost chemată să ajut echi-

pa şi sper să ne îndeplinim obiec-

tivul stabilit. Un alt motiv a fost 

acela că sunt mai aproape de ca-

să. Cunosc majoritatea fetelor, iar 

cu câteva am şi jucat la Sibiu, 

deci nu cred că va fi o problemă 

să ma integrez în echipa”, a spus 

Anca Bunea.

„Am venit la Cluj ca să ajut 

echipa cât pot de mult. Am avut 

parte de o primire călduroasă din 

partea fetelor şi sper să mă inte-

grez cât de repede şi să dăruiesc 

totul din mine pentru echipă”, a 

declarat bulgăroaica de 22 de ani, 

Ivelina Petkova.

Tot în această mini-vacanţă a 

ajuns în probe şi o americancă de 

22 de ani, Devon Paffendorf (foto). 

Născuta pe 23.12.1989 la Mount 

Olive, New Jersey, Devon a evolu-

at din 2008 şi până în 2011 la Cen-

tenary College, unde a adunat 116 

meciuri ca începătoare şi alte 341 

de seturi ca junioară şi senioară.  

De asemenea, în liceu a partici-

pat la o serie de show-uri de te-

leviziune, printre care “Law and 

Order”, “Ugly Betty”, “Lipstick 

Jungle” şi “Z Rock,” precum şi in 

fimele “Notorious” şi “Confessi-

ons of a Shopaholic”. Devon a par-

ticipat timp de o săptămână la an-

trenamentele echipei universita-

re, însă tehnicianul Dan Gîrleanu 

a decis să nu rămână în lot.

„Aş dori să-i mulţumesc antre-

norului Dan Gîrleanu pentru 

această experienţă extraordinară 

pe care am avut-o. Sunt foarte re-

cunoscătoare pentru tot ceea ce 

mi s-a oferit pentru a-mi îmbu-

nătăţii abilitaţile în volei. Dato-

rită antrenorului şi echipei am 

avut ocazia de a face ceva ce nu 

mulţi pot să spună că au făcut. 

Pentru asta, doresc să le mulţu-

mesc din suflet. Oferta antreno-

rului de a rămâne pentru a mă 

antrena şi progresa este foarte 

amabilă, însă am ales să plec de-

oarece am alte oportunităţi de 

joc. Nu voi uita niciodată aceas-

tă experienţă şi urez mult succes 

echipei în campionat”, a spus 

Devon despre timpul petrecut în 

România.

În următoarea etapă, voleiba-

listele Universităţii Cluj vor juca 

sâmbătă, 21 ianuarie, în deplasa-

re la SCM U Craiova, iar miercuri, 

25 ianuarie vor primi pe parche-

tul Sălii Sporturilor “Horia Demi-

an“ vizita celor de la SCM CSU 

Argeş Volei Piteşti, echipe în faţa 

cărora au pierdut în tur cu 2 la 3.

„Meciul cu Craiova este un 

meci pe care vrem să-l pregătim 

foarte bine şi să-l câştigăm prin 

omogenitate şi constanţă în joc. 

În ceea ce priveşte partida cu Pi-

teştiul nu văd altă alternativă de-

cât victoria. Sper să facem o bu-

curie suporterilor noştri care sunt 

alături de noi şi la bine şi la rău“, 

a punctat Dan Gîrleanu.

Voleibalistele, învinse 
în primul meci al anului

ANCA BUNEA

Data naşterii: 06.06.1988

Înălţime: 1,84 m

Post ocupat: 
trăgător secund

Experienţă: 
2006 - 2010 CSU Medicina 
CSS Târgu Mureş 
2010 – 2011 Ştiinţa Bacău

IVELINA PETKOVA

Data naşterii: 20.09.1989

Înălţime: 1,83 m

Post ocupat: 
trăgător secund

Experienţă: 
2003 - 2009 Marica Plovdiv
2009 - 2011 Slavia Sofi a
2011 - vara 2011 
Al Shabab Dubai
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parteneri şi sponsori

Redaţi sportul sportivilor 
şi antrenorilor!

Colţul psihologului

Marius Crăciun, psiholog

Media sportivă românească (în 

special televiziunea) se cufundă 

în ultima perioadă tot mai mult 

în idolatrizare, kitsch şi erotism 

ieftin. S-a ajuns, de fapt, la o sta-

re care caracterizează întreaga 

societate românească: Se discută 

de politică fără politicieni adevă-

raţi (ignorându-se cetăţeanul), 

sănătatea se face fără medici (igno-

rându-se pacientul), educaţia se 

face fără educatori (ignorându-se 

nevoile elevilor) şi exemplele pot 

continua. La ora actuală se dis-

cută despre sport fără sportivi şi 

antrenori. Privind cele două pos-

turi de televiziune cu profil de 

sport din România mă încearcă 

un straniu sentiment şi realizez 

că se tratează cu totul altceva de-

cât despre sport şi sportivi. Sun-

tem informaţi cu lux de amănun-

te despre programul zilnic al unor 

finanţatori, despre obiceiurile lor, 

despre preferinţele lor, despre mo-

dul umilitor în care îşi tratează 

jucătorii şi antrenorii. Ne sunt 

arătaţi oameni primitivi care se 

ghidează după o singură regulă: 

cine are bani (indiferent cum i-a 

făcut) e mai şmecher şi îşi per-

mite să fie discreţionar cu cei-

lalţi. Schimb canalele (ce bine că 

există telecomandă!) şi văd ade-

vărata faţă a sportului la televi-

ziunile normale din alte ţări: 99% 

sport şi 1% comentarii (şi acelea 

pertinente din partea unor cunos-

cători).

În mod firesc ne punem între-

barea: cui foloseşte această ta-

bloidizare a presei sportive ro-

mâneşti? Evident că nu sportu-

lui şi nici sportivilor. Cu sigu-

ranţă că doar unor finanţatori 

cărora le sunt satisfăcute ego-

urile grase şi indecent de hiper-

trofiate. A-ţi putea să mă contra-

ziceţi spunând că la televiziuni 

se vorbeşte şi despre sportivi. 

Desigur ! Atunci când îşi schim-

bă maşina sau prietena (amân-

două cu tuning), când conduc 

băuţi, comit agresiuni, fură ma-

şini, etc. De fapt aflăm doar des-

pre mondenităţi: maşini, călăto-

rii, femei. Este nevoie şi de emi-

siuni care să ne informeze des-

pre aceste lucruri, dar ele ar tre-

bui să aibă alt titlu. Formatul pe 

care îl adoptă aceste televiziuni 

discreditează sportul care devi-

ne un instrument în mâna unor 

oameni pentru care doar vanita-

tea şi ego-ul contează. Oamenii 

de care vorbesc se autointitulea-

ză samariteni şi altruişti, dar ei 

de fapt distorsionează caritatea 

şi milostenia. Dacă vor să fie mi-

lostivi, să o facă fără televiziuni 

şi declaraţii, în anonimat total şi 

cu un singur martor, singurul ca-

re contează, Dumnezeu. Dar ei 

nu fac asta, căci nu merită. Nu 

rentează investitia pentru că nu 

satisface vanitatea. Această dis-

torsionare a sensului autentic al 

milosteniei, această deturnare a 

caritătii este un exemplu extrem 

de toxic penru societatea româ-

nească. Toate aceste personaje 

declară că îşi iubesc aproapele 

dar în realitate, ei nu îşi iubesc 

semenii. Ei se iubesc doar pe ei 

înşişi şi comit cel mai grav pă-

cat: trufia.

Dăm ce se cere! spun relizato-

rii de programe sportive. Nu, dom-

nilor! Se cere ce se dă. Să mă ex-

plic. Tinerii debusolaţi ai socie-

tăţii noastre şi educaţi de o şcoa-

lă incapabilă să le creeze un sis-

tem de valori bine consolidat, vor 

asimila mecanic ceea ce văd la 

televizor. Ei consideră aceste per-

sonajele excesiv mediatizate ca 

şi modele de urmat. La ce bun să 

mai înveţi pentru că poţi face bani 

fără să ai educaţie. Iată de ce ar 

trebui să se promoveze sportul 

adevărat: el poate să educe şi să 

formeze caractere.

Sportul de bună calitate vinde 

prin el însuşi şi nu e nevoie de ştiri 

ieftine pentru asta. Realizatorii de 

programe ar trebui să ofere mai 

multe ştiri cu sportivi şi despre 

sportivi. Se poate discuta mai mult 

despre analize tehnico-tactice, des-

pre pregătirea jucătorilor sau tac-

ticile antrenorilor, despre difi cul-

tăţile prin care trec sportivii acci-

dentaţi, despre încrederea în sine 

sau despre pierderea temporară a 

acesteia. Despre victorii, dar şi des-

pre înfrângeri, despre faimă şi ui-

tare, despre tranziţia de după în-

cheierea activităţii sportive, des-

pre viaţă în general. Vă garantez, 

stimaţi domni, că astfel de infor-

maţii s-ar vinde foarte bine!


