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 Evoluții oscilante pentru campionii
 Echipele de volei au înregistrat victorii în
de la „U“ Mobitelco BT.
Pagina 2
ultimele etape.
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Duel european
pentru „U“ Jolidon

„U“n punct de vedere

Performanţa
creează modele
Olga STANCIU

– preşedinte secţie handbal feminin

Vicecampioanele de la „U“ Jolidon vor întâlni în sferturile de finală ale Cupei Cupelor
puternica formație Dinamo Volgograd, campioana Rusiei. Partida tur va avea loc
sâmbătă, 4 februarie, la Sala Sporturilor „Horia Demian“, de la ora 17.
Pagina 5

Când spunem sănătate, educaţie, cultură,
sport, spunem viitor în cele mai profunde
valenţe. Educaţia prin sport, practicarea
sportului de mic copil, contribuie determinant
la formarea deprinderilor pentru a ajunge la
succes, la atingerea şi depăşirea unui obiectiv,
la … autodepăşire, în reflexii de vigoare,
sănătate şi optimism. Prin sport se deprind
acele obişnuinţe care ne diferenţiază ulterior
în învingători sau învinşi. Prin sport se
formează acea atitudine care ne face curajoşi
şi încrezători că orice vis poate deveni
relitate, dacă credem cu adevărat că “se
poate” şi muncim pe măsură!
Prin sport copilului i se formează de mic
capacitatea de a lua decizii şi capacitatea de
a-şi asuma rezultatul deciziilor luate (ratarea
unui atac, primirea unui gol etc.) Sportul ne
învaţă să ne asumăm succesul, dar şi eşecul,
iar teama de eşec este una din marile furtuni
interioare… Acceptarea unei înfrângeri nu
înseamnă resemnare şi apatie ci un pas
necesar spre succes.
Prin sport se formează mai ales gustul spre
competiţie. În sport (şi în viaţă!) competiţia
crează performanţă … Iar PERFORMANŢA
crează MODELE. Societatea românească are
nevoie, mai mult ca oricând, de modele într-o
perioadă marcată internaţional de crize
mondiale financiare, sociale, politice sau
culturale. Contextul economic internaţional,
scepticismul acestei perioade, ar trebui să ne
determine în plus să ne întoarcem cu mai mare
atenţie privirea spre sport, spre adevăratele
modele pe care performanţa sportivă le
crează, pentru a deveni mai perseverenţi şi
mai tenace în dorinţa de a răzbi într-o
perioadă foarte dificilă.
Continuare în pagina 3
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Baschetbaliștii clujeni,
îngeri și demoni
Baschetbaliştii echipei „U” Mobitelco au disputat două partide în cursul săptămânii,
23-29 ianuarie, ambele în Sala Sporturilor „Horia Demian”
Ovidiu Tebu
Prima partidă a avut loc
miercuri, 25 ianuarie, în faţa
celor de la CSM Bucureşti,
iar înaintea meciului cele
două echipe erau vecine de
clasament, pe locurile 5 si 6.
La finalul celor patru sferturi,
baschetbaliştii antrenaţi de Marcel Ţenter s-au impus în faţa celor de la CSM Bucureşti cu scorul de 87 la 79.
În acest meci, clujenii l-au putut vedea la lucru şi pe pivotului
american Phillip Jones, ultimul
sosit în tabăra alb-negrilor. Acesta a jucat 11 minute şi a reușit 9
puncte, plus o pasă decisivă.
Zoran Krstanovic a fost cel mai
bun marcator al echipei „U” Mobitelco cu 25 de puncte, el fiind
urmat de Kyndall Dykes cu 22 de
puncte, în timp ce de la echipa
oaspete s-a remarcat Goran Martinic, autor a 25 de puncte şi 10
pase decisive.

Înfrângere cu BC Mureș
După această victorie, clujenii au primit vizita celor de la
BC Mureş Tg. Mureş, sâmbătă,
28 ianuarie, de la ora 19,45, iar
după ce în tur, mureşenii s-au
impus cu scorul de 75:68, se
anunţa o partidă deschisă oricărui rezultat.
Marcel Ţenter a început partida în următoarea formulă: Mihail
Paul, Zoran Krstanovic, Vladimir
Mijovic, Jerome Lagrange şi Kyndall Dykes.
De cealaltă parte, Srecko Sekulovic a ales să trimită în teren,
încă din primul minut, următorul „cinci”: Virgil Stănescu, Dwayne Watson, Flavius Lăpuşte, Miladin Pekovic şi Jujuan Cooley.
Din păcate pentru clujeni, partida a curs într-o singură direcţie. Mureşenii s-au impus cu scorul de 76 la 54, după ce au câştigat trei din cele patru sferturi,
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scor 15-23, 9-18, 14-25, iar clujenii s-au impus doar în sfertul
al treilea, scor 16-10.
Kyndall Dykes, cu 14 puncte,
a fost cel mai bun marcator din
tabăra clujeană, el fiind urmat de
Mihai Paul cu 13 puncte şi de Zoran Krstanovic, cu 12 puncte.
De la mureşeni s-a remarcat
Dwayne Watson, autor a 16 puncte şi 5 recuperări.
„Este cel mai slab meci de când
sunt eu la Cluj, din ultimii zece
ani cel puţin. Dacă am mai pierdut vreodată la diferenţă asta pe
teren propriu, a fost în faţa unor
echipe mult mai redutabile. În niciun caz nu avem ce discuta despre arbitraj, primul lucru pe care l-aş scoate în evidenţă după
meciul de astăzi nu ar fi nici ziua proastă, ci atitudinea noastră,
reacţia jucătorilor nostri. Am jucat împotriva unei echipe bine
puse în teren, pe care doresc să
o felicit. Din punct de vedere financiar, sigur că o să îi usture
buzunarul pe jucători, însă asta
e doar o reacţie. Fiecare jucător
va trebui să se uite în interiorul
său şi să vadă dacă el e cel care
a fost astăzi în teren. Le-am spus
în vestiar că înţeleg că am avut
o zi mai proastă în atac, pot înţelege o înfrângere, însă la oamenii mari, la echipele mari, nu contează ce faci într-o zi bună, ci ce
faci într-una proastă ca să caştigi.
Astăzi, cu toate eforturile jucătorilor, nu am reuşit să facem mai
nimic. Este bine să uitam că suntem campioni, să scăpăm de atitudinea asta pentru că, deşi în
mare parte suntem aceeaşi de
anul trecut, nu mai avem flacăra
aceea în interior şi, dacă nu reuşim să o activăm, poate urma o
perioadă foarte neagră pentru noi.
Poate că e mai bine că s-a întamplat acum, este un moment extraordinar de bun să ne ridicăm
nivelul, atât ca jucători, cât şi ca
oameni”, a declarat, potrivit
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www.u-mobitelco.ro, preşedinte
executiv Mircea Cristescu.
„Este o zi extrem de grea pentru echipă şi pentru mine, personal, îmi asum toată responsabilitatea pentru acest meci! Trebuie să analizez cu atenţie această
partidă, pentru că s-au produs
parcă prea multe erori pe care
le-am făcut pe parcursul întregului meci. Aşa ceva este greu de
admis de la o echipă cu pretenţiile pe care le avem noi de la noi,
în primul rând. Tot timpul am
simţit lipsa jucătorilor accidentaţi, însă până acum am reuşit să
compensăm într-un mod onorabil. Ce s-a întamplat, însă, astăzi
în teren depăşeste capacitatea
mea de înţelegere. Trebuie să uităm rapid de acest meci şi să ne
analizăm în primul rând atitudinea, pentru că, dincolo de câte
erori faci într-un joc, îţi trebuie
atitudinea de a învinge. Dacă îţi
lipseşte acest lucru şi întâlneşti
o echipă extrem de motivată, cum
a fost Mureşul astăzi, se întamplă asemenea lucruri. Urmează
un nou meci foarte greu şi sper
că am învăţat cu toţii ceva din
această seară, de la jucători la
staff-ul tehnic şi la conducere. Nu
avem ce să comentăm despre arbitraj, am pierdut doar pe mâna
noastră”, a declarat, conform ace-

leiaşi surse, antrenorul echipei,
Marcel Ţenter.
În urma victoriei obţinute în
faţa celor de la CSM Bucureşti şi
a înfrângerii suferite pe teren propriu, în faţa echipei BC Mureş Tg.
Mureş, clujenii au ajuns la 29 de
puncte în clasament şi ocupă poziţia a patra.

Pentru „U” Mobitelco urmează
o deplasare extrem de dificilă la
Oradea. Echipa condusă de Cristi
Achim se află pe locul 6 în clasamentul Diviziei A şi a pierdut o
singură partidă pe teren propriu
din şapte meciuri disputate. În tur,
„U” Mobitelco a trecut de bihoreni cu 87:71.
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La mulţi ani!

CLASAMENTE
CLASAMENT VOLEI MASCULIN
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Dinamo București
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VCM LPS Piatra Neamț
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CSU Medicina Târgu Mureș

13
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Știința Epxplorări Baia Mare
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Dinamo Romprest București
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14

8

6

24

8

CSM Agronomia București

15

6

9

19

8

CSM Lugoj

15

5

10

18

9

SCM U Craiova

15

6

9

18

9

Universitatea Cluj

14

3

11

9

10

Universitatea Cluj

15

5

10

15

10

ACS Penicilina Iași

13

3

10

9

11

CSU Galați

15

2

13

6

11

SCM CSU Argeș Pitești

14

2

12

5

12

Universitatea Timișoara
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L
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Vlad Corpodean, de
la „U“ Mobitelco BT,
a împlinit 21 de ani
în 1 februarie.

CLASAMENT HANDBAL F

M

V

E

Î

P

L

ECHIPA

M

V

E

Î

P

1

HCM Constanța

13

13

0

0

26

1
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Energia Pandurii Târgu Jiu
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HC Dunărea Brăila
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Potaissa Turda
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Corona 2010 Brașov
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Universitatea Bucovina Suceava
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HCM Roman
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8
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CSM Ploiești

13

2
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8
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CSM Bacău 2010

12

2
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9

5

14

Steaua București

13

0

2

11

2

14

SCM Craiova

13

1

0

12
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Flavia Ferenczi,
de la echipa
de baschet feminin
a Universității,
a împlinit 21 de ani
în 6 ianuarie.

Performanţa creează modele
Olga STANCIU – preşedinte
secţie handbal feminin
Urmare din pagina 1
JOLIDON este o companie multinaţională (cu sediul în Cluj!)
căreia îi place competiţia, ajungând în cei 19 ani de activitate
să “joace” pe marile arene mondiale ale lenjeriei şi modei, câştigând premii şi trofee internaţionale la cele mai prestigioase
concursuri, adevărate “campionate mondiale” desfăşurate în
capitalele modei (la Paris, la Milano etc.).
Promotoare a dezideratului educaţie prin sport şi subscriind formulei “PERFORMANŢA CREAZĂ
MODELE”, Jolidon transmite prin
echipa de handbal fete “U Jolidon” un mesaj coerent tuturor,
dar mai ales copiilor şi tinerilor,
pentru practicarea sportului în general şi a sportului de echipă în
special. Handbalul, ca şi sport de
echipă, formează acel spirit necesar conjugării verbului “a împărtăşi”, pe de o parte şi, “a reuşi împreună”, pe de altă parte.
De 9 ani alături de echipa de
handbal fete a Clubului Univer-

sitatea, Jolidon a girat cele mai
mari performanţe ale handbalului clujean. Pe plan intern amintim doar cele două titluri consecutive de vicecampioană a României, câştigate în ediţiile de campionat 2009-2010 şi 2010-2011. Pe
plan internaţional alegem finala
europeană din 2007 din Challenge Cup şi accederea în Champions League, foarte aproape de
grupele finale (turneele din 2010
şi 2011). Nimic nu e întâmplător… În acest timp s-a reuşit o
construcţie frumoasă, puternică
şi performanţă, aducătoare de satisfacţii şi bucurii clujenilor iubitori de sport, de faimă şi recunoaştere naţională şi internaţională a sportului clujean, de fapt
Clujului în general. Prestaţiile din
competiţiile interne şi internaţionale ale fetelor, atât la echipa
de club, cât şi la echipa naţională (multe dintre ele fiind componente ale loturilor României de
senioare şi tineret) ne-au făcut să
ne simţim atât de mândri de multe ori!
Dorim să mulţumim pe această cale tuturor susţinătorilor echipei de-a lungul timpului, publi-

cului clujean, fanilor şi tuturor
celor care au fost şi sunt aproape de echipă.
E februarie şi e frig, dar „primăvara europeană” în Cluj e susţinută, din nou, de aceste minunate fete, într-o nouă etapă a prestigioasei Cupe a Cupelor, respec-

tiv dubla manşă cu titrata echipă
Dinamo Volgograd. Le dorim mult
succes fetelor şi credem în reuşita echipei noastre ştiind că forţa
primară care determină succesul
oricărei acţiuni este atitudinea! Să
ţinem pumnii strânşi fetelor, să le
susţinem până la capăt! Ajungând

încă o dată aici, în etapele superioare ale competiţiilor internaţionale, echipa “U Jolidon” devine,
din nou, un ambasador al oraşului şi al judeţului nostru. Cu atât
mai mult merită să fim, cu toţii,
alături de ele, de performanţa clujeană! Haide U!
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Cronica bestială de la dubla dintre
"U" Jolidon şi Levanger HK
Datorită insistenţelor desfăşurate de cititoarele cronicii bestiale, iată că acest letopiseţ
sportiv îşi îndreaptă privirea şi înspre sporturile de sală, în speţă handbalul feminin!
Don Sheriff
Dacă ar fi să aruncăm un
ochi în trecut, am putea
demonstra ştiinţific că handbalul a apărut cu mult înaintea astrologiei, zeităţilor,
superstiţiilor, matematicii şi
chiar filosofiei!
Astfel, putem concluziona că din
punct de vedere ancestral handbalul a apărut după primele partide
de vânătoare desfăşurate de omul
preistoric. Cum a ajuns cronica bestială la această concluzie? Gândiţivă că niciodată din craniile animalelor nu s-a ﬁert supă, nu s-o făcut
ochiuri din ochi şi nici pastramă
din craniu, astfel că această parte
a corpului a fost lăsată de izbelişte lângă peşteră!
Asta până în momentul în care o Munteanu (nr 77) mică din
cretacicul timpuriu o luat craniul
în mână de plictiseală, o văzut
că-i aproximativ rotund şi-o început să paseze pe linia de 9 metri cu soră-sa maiaşă!!!
Şi porţi s-au făcut din bambuşi
uriaşi şi când s-au întâlnit triburi
de altă culoare au pus-o şi de-un
CAMPIONAT MONDIAL PREISTORIC!!! Desigur că izvoarele arheologice nu pomenesc astfel de
evenimente tânăr de sportive, însă nu s-a săpat încă acolo unde
a apărut handbalul!!!
Practic, amazoanele din America de Sud aveau nişte jocuri de

iniţiere asemănătoare handbalului modern, adică aia care vroia
să devină amazoană de nu juca
precum Roza, Senocico sau Clara Vădineanu, îşi putea lua adio
de la statutul de războinică!!!
În faţa a aproximativ 500 de spectatori, intră la încălzire norvegiencele. Nu pornea Titanicul din loc
dacă erau astea la bordul navei, vă
asigurăm!!! Probabil că s-o uitat
prea mult când erau micuţe la Gulliver în ţara piticilor, altfel nu ne
explicăm dimensiunile incomensu-

rabile ale acestor handbaliste norvegience!!! Vai de bărbaţii lor!!!
Cu toate acestea, fetele noastre au intrat hotărâte la încălzire, iar Dona Clara Vădineanu şio lăsat bişoana acasă, deşi – din
informaţiile noastre – micuţa căţelandră bişoneză o făcut circ şi
scandal, să fie adusă şi ea la meciuri!!!
Şi începe meciul! Şi godzilele
din nord puteau arunca la poartă
din Someşeni, aşa mâini şi braţe
aveau!!! No cu cine să joci??? Por-

Abonează-te la monitorul
0264.59.77.00
Pro
oiect de lege
împotriva coplăţi
îm
i

Numai

RIAT
UNUI PARTENE
REZULTATUL
NUMAI „U“ ESTE

RUL
ÎNTRE MONITO

ITATEA
SPORTIV UNIVERS
DE CLUJ ŞI CLUBUL

CLUJ

VINERI - SÂMBĂT

Ă | 27 - 28 ianuarie

Primăria
Cluj
úi Consiliul Local

Consiliul JudeĠean
Cluj

V UNIVER SITATE
CLUBU LUI SPORTI
L OFICIA L AL
VIZITAŢI SITE-U

1919

A CLUJ-N APOCA

o
www.u-cluj.r

pionii
ante pentru cam
Pagina 2
ª Evoluții oscil itelco BT.
de la „U“ Mob

istrat victorii în
volei au înreg
Pagina 7
ª Echipele de
ultimele etape.

Duel europeanlidon
pentru „U“ Jo

vedere
„U“n punct de

Performanôa e
creeaz© model

Olga STANCIU

METEO

UNIVERSITATEA
TEHNICĂ

1

CLUJ-NAPOCA
CLUJ

0

-5 C

Detalii în pagina

= 4.3396 LEI

SOCIAL

2

2012 | anul XV,

nr. 15 (3732) |

Afaceri profitab
mai ales în sesiuile
ne
aduce noi afaceri
şi

Fertilizareea in vitro
merge mai
m greoi la Cluj
Clujul

a realizat cele
mai puține fertiliză
in vitro din țară.
ri
Pagina 2

POLIT
P
OLITICĂ
ICĂ

Atitudinea PSD
şi PNL
afectează R
România
Atitudin

creşte altele

Căminele şi facul
tăţile
clujene sunt împâ
de pliante cu ofertnzite
produse care vin e de
odată
cu promisiunea
creşterii
capacităţii de
memorare.

handbal feminin
ea celor din
di PSD şi PNL
Nevoia de a mem
– preşedinte secţie
atât mai gravă
este cu
cu
getul UE, spune ccât acum se discută buôie, cultur©,
puţin timp „can ora în
europarlamenta
eu
s©n©tate, educa profunde
Rareş Nicules
tităţi
rul PDL
Când spunem
cu.
mari de informaţie ”
viitor în cele mai
Pagina 5
practicarea
sport, spunem
ôia prin sport,
SPOR
OR
Educa
primit repede răspua
RT
RT
e.
determinant
valenô
copil, contribuie
ns
sportului de mic derilor pentru a ajunge la
pe
piaţa locală.
unui obiectiv,
la formarea deprin
„U“ Mobitelco
rea ói dep©óirea
BT v
va
primi
succes, la atinge e, în reflexii de vigoare,
mâine vizita
celor de la BC
Mureș,
Mureș iar dacă
Ce-i motivează
urca pe locul
înving vor
la … autodep©óir ism. Prin sport se deprind r
3.
pe
Pagina 7
s©n©tate ói optimcare ne diferenôiaz© ulterio
care vând astfe cei
l de
SOCIA
acele obiónuinôe învinói. Prin sport se
L
ói
sau
produse şi ce spun
ne face curajo
în înving©tori
atitudine care
ECONOMIC
nutriţioniştii? Pagin
formeaz© acea orice vis poate deveni
c©
a3
rat c© “se
ói încrez©tori
ACTUALITATE
credem cu adev©
relitate, dac© m pe m©sur©!
Numărul bărbaţi
Cluj care au intrat lor din cele pentru
poate” ói munci
de mic
acodarea celui
anul tre- de
lui i se formeaz© itatea de cut în conced
maternitate.
Preşedintele
iu pen
capac
Una dintre
pentru condiţi
Prin sport copilu
ói
Raiffeis
i
creştere
decizi
en
Bank,
a
copilului a fost
ile acordării indemSteven
ea
a lua
Steven Corneli
s van gen, Cornelis van Groninnizaţiei de
capacitatea de atul deciziilor luate (ratar de 700, cifra ﬁind
Groning
În judeţul Cluj
ne
că decât cea ﬁind mai mi- lului este creştere a copi- pe şeful en, l-a informat joi şi cei doi oﬁciali discutând
rezult
l
nu
există
Sportu
asuma
din
despre
ca
a-ói
statului
părinte
2010, dar avut
necesitatea dezvol- ora actuală niciun turist la le aﬂate în situaţii
ea unui gol etc.)
,egală cu cea din 2009.
un contract dele să ﬁ sescu, cu privire, Traian Bă- tării capitalu
de urgenţă
lui românesc prin cat în munţi din cauza blo- care doresc să beneﬁ
Nu- că
N
la noile remununui atac, primir m succesul, dar ói eóecul mărul bărbaţi
cădestimularea econom
cieze
rilor masive de
dispuşi să inteîncheiat cu 12 luni îna- glementări ale Băncii Naţifurtunirămână acasălorpentru
isirii.
zăpadă din ul- sprijinul acordat de MDRT de
onale a Austriei
de ziua în care
învaô© s© ne asum©
În cadrul întâlniri
timele
şi
este una din marile
aa-şi te copilul.
se naşreferitoare abordată
creşte copiii a
i a fost astfel zile. Pentru a preveni FPTR pot apela nonstop şi grafost, în 201
În cazul taţilor, la cerinţele de capital
tuit linia telverde
iar teama de eóec tarea unei înfrângeri nu de 10 ori
şi nevoia de a îmbude situații, Minister
2011, aceştia
şi li- nătăţi
chiditat
mai mic decât
pentru tunu pot intra în
ul rism 0800.86
al cediu
femeilor. Astfel,
con- pactul e, el apreciind că im- niei, competitivitatea Româ- Dezvoltării Regionale şi Turisci un pas
interioare… Accep
.82.82, iar opeacestora va
mului
atât la nivel de
în curs
nare ói apatie
ratorii
cursul după de paternitate decât niﬁ
anului trecut,
sistem deraţia(MDRT), alături de Fe- mai îi vor îndruma spre cea
cativ pentru ﬁ nesem- bancar, cât şi
înseamn© resem .
Agenţia pe
Patronat
pen- de zileîncheierea celor 42
apropiat
tru Plăţi şi Inspecţ
„Preşedintele România.
diului economla nivelul me- mul Române elor din Turis- mire turisticăă structură de pride concediu
spre
ie Soc
Socinecesar spre succes
Români
pe
ic,
gustul
ală
sc
caîn
(FPTR),
Cluj
re
general,
ei
”,
ales
mama
a
a
fost
a comple
spus Murad.
au cerut structurilor
az© mai
7.000 pentru trebuie să şi le ia noile informat cu privire la menţionează sursa citată.
Răspunzând solicităr
de dosare pentrutat 7.00
naştere.
reglementări
Potrivit comuni
Prin sport se forme (ói în viaô©!) competiôia
ristică membre de primire tu- Cluj, reprezen
ii, la
femeil
femeile
care au intrat
ale Băn- şeful
ale
catului,
sport
tanții
Stabilir
cii
FPTR
În
Naţiona
AB
ANlA
ea cuantumului
să
acorde mese şi
Onix
statului şi preşedin
le a Austriei
competiôie.
de maternitate.în concediu indemnizaţiei
băuturi calde Hotel au pregătit un pachet
cu Raiffeise
… Iar PERFORM
se face ca şi privire la cerinţele de capispecial pentru
n Bank S.A. au tele gratuite, dar şi o reducere
easc© are
Potrivit datelor
în cazul mamelo
tal şi lichiditate,
creaz© performanô©
cei
fost 50% din
furniza- tând
Societatea român
r,
domnul van de acord asupra necesită
valoarea cazării, de situații de acest fel. aﬂați în
te de instituţ
fi între 600 şi ea pu- Groningen apreciin
ţii
continu
pen„Oferim
creaz© MODELE.ca oricând, de modele într-o
3.400
900 de bărbaţi ia amintităă, de lei pe
d că im- autorităării dialogului dintre tru persoanele care au rămas reducere de 50% la
cazare,
lună, în funcţie pactul acestor regleme
blocate din cauza
cerut in- de
mic dejun gratuit,
nevoie, mai multt© internaôional de crizedemnizaţie de aucreştere
ntări ceri, vanţi şi mediul de afavenitur
va ﬁ nesemn
ceai și caPreşedintele viscolului. fea calde,
Groningen,
iﬁcativ
a avut fiecareile pe care le-a Români
copilului în
perioad© marca iare, sociale, politice sau
a”, se precizeapentru te şi preşedinte al care es- mmad Murad, FPTR, Moha- este nevoie,transport și, dacă
2010 şi
l, 739 încursul anului trarea în înainte de in- tr-un comuni
ză înConsiliu- peste
a estimat că
asigurăm și suport medical”,
cat de presă al lui Investitorilor Străini,
10.000 de turişti
mondiale financxtul economic internaôiona
diţiile pentru 2009. Con- ta conced concediu. Dura- Adminis
ne-a declarat
ară- blocaţi
erau ieri Manuela
tând că acest
iului de matern
traţiei Prezide
s© netate concediul de tate
în
diverse
organism
Moldova
nţiale.
iculturale. Conte i perioade, ar trebuipaterni
oraşe
poate fi de unul
va ţiuni
Şeful
n, director
şi stacontinua să propună
sunt aceleaşi
ca doi ani.
sau la Palatulstatului l-a primit, joi,
măsuri uza din întreaga ţară din ca- la Onix Hotel. „Dacă se vor
cu mai mare
scepticismul aceste
anula și alte curse
vremii. „Cheltui
D.B.M. dintele Cotroceni, pe preşe- concrete pentru creştere
s© ne întoarcem
elile gea nerate
compet
de avion
ratele
Raiffeisen Bank
determine în plusspre sport, spre adev©Ce
S.A., economitivităţii mediului ajutor de această măsură de de la Cluj, putem ﬁ apelați
îţi prezic astrele?
la
ic românesc.
telefon 0264.414
vor ﬁ suportate
HOROSCOPUL în
atenôie privireaperformanôa sportiv© le
.076”,
integral mai
din bugetul
ugetul FPTR
pag. 9
precizat reprezen ne-a
FPTR. Persoan
Astăzi la TV: Ultim
e- Onix Hotel.
tanta
modele pe care deveni mai perseverenôi ói
ul viking (sua-ge
a
creaz©, pentru
r., 2008, acţiune
a de a r©zbi într-o
)
tenace în dorinô ©.
ora 23.10 PROGRAMELE
r
mai
Cupelo
dificil
TV în pag. 11
ale Cupei
pagina 3
perioad© foarte
loc
în sferturile de finală
Continuare în

La o victorie de

Nr. 4
Nr. 6

12 pagini | 1 leu

Sesiunea studen
ţească

Nr. 1

Nr. 3

area a dat peste
cap traficul aeria
şi feroviar. Ce curse
au fost ieri anula n
te? Pagina 3
peste12.00
0de cititori/ediţie

2012

FEBRUARIE
NR. 2 (45)

LOTUL „U” JOLIDON
Nr. 2
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Deputatul Mirci
pentru anulareaa Giurgiu va depune un proiect
de lege
coplăţii din sistem
ul sanitar. Pagin
a2

tăriţa lor era mai mare ca poarta,
no unde să dai gol??? Cu toate
acestea, fetele noastre se mobilizează şi penetrează poarta adversă, în prima repriză, de 15 ori, iar
ele doar de 11! Şi pauză! Şi muzica pusă de DJ Cosmin după fiecare gol a antrenat întreaga asistenţă din Sala Sporturilor!
La pauză, concursuri interactive cu publicul! Cadouri multe
şi frumoase da nu vi le spunem
că şi de data asta trăim cu
l’esperanţa că o să fie!
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lului
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Sprijin clujean pent
turiştii blocaţi de ru
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tur va avea
n vor întâlni
Rusiei. Partida
de la „U“ Jolido
Pagina 5
ora 17.
Vicecampioanele Dinamo Volgograd, campioana
Demian“, de la
ție
puternica forma rie, la Sala Sporturilor „Horia
sâmbătă, 4 februa

Nr. 15
Nr. 16
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¤ primeşti acasă gratuit suplimentul Numai „U“
împreună cu ziarul Monitorul de Cluj
¤ citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤ participi la concursuri cu premii în fiecare lună

Şi-n prima zi, „U” Jolidon a învins cu 27 - 23 şi urma returul a
doua zi, duminică, tot la noi! Că la
handbal se poate la mica înţelegere, nu-i ca la fotbal! Şi prima şi ultima experienţă cu handbalul a cronicarului? Ei bine, era prin 2009
când a avut loc Cupa Presei la handbal şi – pe-atunci la Radio Transilvania ﬁind – ne-am făcut echipă să
participăm! Ne personalizăm tricouri cu Handbal Club Radio Transilvania, ne pregătim intens şi primul
meci îl aveam cu ceva ziar mare şi
la încălzire, pasez şi io cu fata de
pe marketing de la radio şi-mi dă
aia o pasă şi poc degetele pe spate, PARCĂ ERAM NICOLETA A LUI
DINCĂ, gazela de pe extrema stângă care a privit de pe marjine aceste meciuri ﬁind cu mâna în ghips!!!
MARE INDELETNICIRE ÎI HALBALUL ĂSTA, BRAVO LA FETE CĂ-L
JOACĂ PENTRU “U”!!!
În cea de-a doua zi, mult mai
multă lume! Peste 1 000 de spectatori au venit la meciul doi dintre „U” Jolidon şi Levanger Handball Klubb, să le vadă pe Magdalena şi pe Miki Tivadar cum le
spăriau le urmaşele lui Thor cu
trasoarele lor perfecte. Şi inima
cântecelor au fost baieţii de la
galerie, ei au ridicat sala în picioare! Şi fetele noastre au zburdat pe parchet şi-au câştigat cu
32 la 17 şi s-au calificat în oprimile Cupei Cupelor ce vor avea
loc acum în 4 a lui februarie!

Nr. 21
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Nr. 33

Petroczi Viktoria – portar, 27.02.1983, 190 cm, Gyor,
Ungaria
Florea Ştefania – extremă dreaptă, 01.02.1992, 171 cm,
Iaşi, România
Paraschiv Magdalena Elena – extremă dreaptă, 11.08.1982,
165 cm, Buzău, România
Dincă Elena Nicoleta – extremă stânga, 02.07.1988, 170
cm, Slatina, România
Biliga Radu Adela – pivot, 05.05.1988, 170 cm, Cluj-Napoca,
România
Pomohaci Raluca Elena – extremă stânga, 18.10.1986, 174
cm, Baia Mare , România
Ivan Irina – pivot, 06.03.1992, 185 cm, Suceava, România
Chintoan Florina Maria – pivot, 06.12.1985, 178 cm,
Cluj-Napoca, România
Tivadar Maria Mihaela – centru, 14.06.1982, 178 cm,
Câmpia Turzii, România
Şuba Viorica – portar, 03.05.1989, 182 cm, Sebeş, România
Stoian Adriana Veronica – inter stânga, 14.07.1987, 178
cm, Zalău, România
Tetean Andreea Lucreţia – centru, 25.02.1989, 171 cm,
Bistriţa, România
Măzărean Ana Maria – portar, 04.02.1993, 180 cm, Iaşi,
România
Ţurcaş Alina-Ileana – inter dreapta, 01.04.1972, 182 cm,
Brasov, România
Oltean Ioana Laura – inter dreapta, 20.07.1989, 174 cm,
Bistriţa, România
Bondar Oana Carmina – inter dreapta, 26.03.1983, 178
cm, Cluj-Napoca, România
Ani Senocico Mihaela – centru, 14.12.1981, 174
cm,
Bistriţa, România
Vădineanu Clara Stela – inter stânga, 26.10.1986, 183 cm,
Moldova Nouă, România
Vintilă Simona Oana – centru, 05.01.1981, 177 cm, Braşov,
România

HANDBAL FEMININ



HANDBAL FEMININ 

HANDBAL FEMININ

Numai „U“

5

Bătălia cu Dinamo Volgograd,
campioana Rusiei
Formaţia rusă este una dintre forţele handbalului mondial,
Dinamo are în componenţă cinci foste campioane mondiale.
Fetele noastre, vicecampioanele României, „U” Jolidon
vor intra pe teren, în 4
februarie, în compania
uneia dintre cele mai titrate
echipe din handbalul european, campioana en-titre a
Rusiei, Dinamo Volgograd.
Aşa cum ne-au obişnuit în ultimile sezoane, şi în stagiunea
2011-2012, fetele de la „U” Jolidon şi-au propus să atingă cele mai înalte faze ale cupelor
europene, fie că este Champions League sau altă cupă europeană. Parcursul din acest an a
fost însă unul extrem de dificil,
debutând în Liga Campionilor,
în al doilea turneu de calificare. În calitate de vicecampioană a României, handbalistele
clujene au evoluat în Danemarca, la turneul găzduit de fosta
campioană a Europei, Viborg
HK, unde joacă fostul capitan
al echipei reprezentative a României, Cristina Vărzaru.
În primul meci, „U” Jolidon
a reuşit un rezultat excepţional,
învingând campioana Serbiei,
RK Zajecar (33-32), formaţia sârbă s-a întărit puternic în intersezon cu multe din componentele reprezentativei Serbiei, cât
şi cu jucătoare de valoare din
România, Tereza Pîslaru sau Marta Mangue, unul din pilonii de
bază ai Spaniei.

Partida decisivă pentru calificarea în grupele Champions
League, cu Viborg HK, a fost
una departe de valoarea reală a
echipei noastre, încheindu-se la
un scor greu de digerat (21-37),
totuşi handbalistele clujence au
lăsat o impresie bună în Danemarca. Pentru 35 de minute, fetele pregătite de Gheorghe Covaciu au mers cap la cap cu formaţia care acum doi ani câşti-

LOTUL DINAMO VOLGOGRAD
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Sedoykina Anna – portar, 01.08.1984, 183 cm, Volgograd, Rusia
Khmyrova Tatiana – inter stanga, 06.02.1990, 180 cm, Volgograd,
Rusia
Milova Ksenia – inter stanga, 06.01.1992, 184 cm, Moskova, Rusia
Yatsenko Ekaterina – pivot, 17.01.1990, 170 cm, Volgograd, Rusia
Ilyukhina Elena – pivot, 24.05.1982, 175 cm, Volgograd, Rusia
Kochetova Anna – inter dreapta, 04.05.1987, 178 cm, Volgograd,
Rusia
Goncharova Valentina – pivot, 03.07.1991, 178 cm, Elabuga, Rusia
Makarova Daria – extrema drapta, 17.07.1987, 173 cm,
Novokuznetsk, Rusia
Avdekova Elena – extrema stanga, 07.01.1989, 177 cm,
Novokuznetsk, Rusia
Levina Olga – inter stanga, 04.03.1985, 176 cm, Volgograd, Rusia
Dmitrieva Daria – centru, 09.08.1995, 181 cm, Toljatti, Rusia
Tymoshenkova Viktoriya – portar, 04.11. 1983, 185 cm, Livov,
Ucraina
Danshina Nataliya – inter dreapta, 10.04.1992, 184 cm, Voljski,
Rusia
Vedekhina Polina – inter stanga, 06.01.1994, 176 cm, Volgograd,
Rusia
Makeeva Ksenia – pivot, 19.09.1990, 182 cm, Ufa, Rusia
Fomina Elena – portar, 29.05.1990, 181 cm, Volgograd, Rusia
Stepanova Aleksandra – pivot, 21.06.1989, 180 cm, Lievsk, Rusia
Pastukh Nadezda – pivot, 21.09.1993, 181 cm, Novokuznetsk, Rusia
Divak Viktoria – pivot, 07.05.1993, 165 cm, Volgograd, Rusia
Chernobrovina Ekaterina – inter dreapta, 13.01.1993, 179 cm,
Astrakhan, Rusia
Iatsenko Olena – inter dreapta, 04.10.1977, 172 cm, Harkov,
Ucraina
Grebenkina Ekaterina – extrema drapta, 24.08.1988, 160 cm,
Voljski, Rusia
Chopikyan Tamara – extrema stanga, 25.05.1993, 175 cm, Moscova,
Rusia
Chernova Eketerina – extrema stanga, 18.01.1994, 171 cm, Toljatti,
Rusia
Petrova Evgeniya – pivot, 10.08.1994, 184 cm, Toljatti, Rusia
Borshchenko Viktoriya –extrema stanga, 05.01.1986, 170 cm,
Herson, Ucraina
Pidpalova Anastasiya - inter stanga, 05.01.1982, 190 cm, Herson,
Ucraina

ga Champions League în faţa celor de la Oltchim.
Postura de finalistă în turneul de baraj pentru Champions
League le-a dat „studentelor”
oportunitatea de a fi cap de serie în şaisprezecimile de finală
a Cupei Cupelor. Sorţii le-au hărăzit celor de la „U” Jolidon tot
o formaţie nordică, pe Levanger
HK, din Norvegia, ţară care dă
câştigătoarea Champions Lea-

gue, iar naţionala din ţara fiordurilor este campioană mondială, europeană şi olimpică. Dubla cu Levanger s-a desfăşurat
pe parchetul Sălii Sporturilor
„Horia Demian”, cu ajutorul publicului Senocico şi compania
au câştigat ambele manşe, 2723 şi 32-17.
Calificarea în optimile de finală ale competiţiei a reprezentat şi ghinionul întâlnirii cu ru-

soaicele de la Dinamo Volgograd,
considerate favorite în această
dublă. Prima confruntare este
programată, sâmbătă, la Cluj, fiind un eveniment de anvergură
pentru handbalul din oraşul nostru, în care soseşte pentru prima dată campioana Rusiei. Totusi, „U” Jolidon doreşte cel puţin să-şi egaleze performanţele
din sezonul 2007 – 2008 când
„studentele” au ajuns până în
sferturile de finală ale Cupei Cupelor, fiind eliminată de un alt
mare nume din handbalul mondial, Podravka Koprivnica.
La rândul său, câştigătoare a
Cupei EHF în 2008, Dinamo Volgograd a început sezonul în grupele preliminare ale Ligii Campionilor, chiar în grupă cu campioana României, Oltchim, pe care
a şi învins-o, cu 34-30. Rezultatul spune totul despre valoarea
echipei ruse, care nu concepe să
rateze şi Cupa Cupelor, după ce
în Liga Campionilor a ratat calificarea în grupele principale.
Împreună cu fanii noştri, sperăm să avem motive de bucurie
la finalul partidei de sâmbătă şi
să oferim un spectacol meritat
de cupe europene, „U” Jolidon
fiind singura echipă clujeană care a ajuns în primăvara europeană. Haideţi să le încurajăm pe
fete şi să strigăm toţi deja binecunoscutul HAIDE „U”!!!
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SPORT MIX
Mihaela Botezan, locul
12 la Maratonul Osaka
Atleta Clubului Sportiv Universitatea
Cluj Mihaela Botezan a participat în
29 ianuarie la Maratonul
Internaţional Ladies Marathon 2012
de la Osaka, Japonia. Din 700 de participante, doar 387 au terminat cursa
de 42 km, 198m. Mihaela Botezan a
terminat pe locul 12 cu 2 ore, 42 minute şi 50 de secunde, obţinând astfel baremul B, imediat după campioana olimpică Constantina Diţă, care
a trecut de ﬁnish pe locul 11, cu 2
ore, 40 minute și 8 secunde. „A fost
o cursă cu multe concurente foarte
bune, presiunea a fost mare, deoarece este un concurs omologat şi multe
concurente au încercat să-şi atingă
baremurile de olimpiadă. A fost prea
tare ritmul în condiţiile în care afară
erau 4 grade şi vântul bătea cu
6m/s“, a declarat atleta CS „U“,
Mihaela Botezan. (Ramona Maxim)

Corina Căprioriu,
cea mai bună judoka
Federaţia de Judo a desemnat-o pe
Corina, legitimată la U CSM Cluj şi
componentă a lotului naţional, ca
fiind cea mai bună judoka, în urma
performanţelor obţinute de aceasta
în sezonul competiţional 2011, iar
antrenorul ei, Florin Bercean, a fost
numit tehnicianul anului. După
Corina Căprioriu, în clasamentul celor mai buni sportivi din 2011, urmează Alina Dumitru şi Andreea
Chiţu. Florin Bercean a fost urmat în
clasament de Simona Richter, antrenor secund al lotului olimpic feminin, şi de Gianina Andreica de la
„U“ Cluj.
(Amallia Costin)

Rugbyştii rămân
în Superligă
Echipa de rugby a C.S. „U“ Cluj a primit invitaţia de a rămâne în
SuperLiga Naţională de rugby CEC
Bank. Noul antrenor al echipei de
rugby este fostul internaţional român
Neculai Nichitean. „Am acceptat să
rămânem în Superligă chiar dacă,
momentan, echipa nu prezintă un lot
de Superligă, însă, cu contribuţia tuturor, cred că vom ﬁ în măsură să ne
menţinem în Superligă. Obiectivul pe
termen scurt este de a juca un rugby
frumos şi de a rămâne în Superliga
CEC Bank, iar pe termen mediu, de a
ajunge să ﬁm printre primele patru
echipe din ţară“, a declarat Nichitean.
Noul preşedinte al secţiei de rugby
este Traian Scridon, şeful Clinicii de
Chirurgie Cardiovasculară din cadrul
Institutului Inimii şi fost baschetbalist
la „U“ Cluj, care va ﬁ ajutat de vicepreşedinţii Marcu Valtar şi Mihai
Munteanu. Din componenţa biroului
secţiei de rugby face parte şi
Raimonda Boian, care se va ocupa de
problemele de comunicare şi marketing ale secţiei.
(Ramona Maxim)

Rezultate bune
pentru atleţii clubului
Secţia de atletism a clubului a participat, în perioada 21-22 ianuarie, la
Campionatul Naţional Universitar de
la Bacău. Atleţii noştri au obţinut 5
medalii de aur, două de argint, trei
de bronz şi patru locuri 4. Cele mai
bune rezultate au fost obţinute de
Puiu Beatrice, care a obţinut trei medalii de aur la probele de 60 m garduri, înălţime şi lungime şi un loc
trei la greutate. Andreea Călugăru a
terminat în fotoliul de lider la lungime şi a obţinut locul patru la proba
de 60 de metri. Atleta CS „U“ Nagy
Judit a luat două medalii de bronz la
înălţime şi 60 m şi un loc 4 la aruncare greutăţii.
(Ramona Maxim)
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Handbaliștii
au remizat cu Dinamo

Handbalişii de la „U” Transilvania au obţinut doar o remiză în meciul
de pe teren propriu cu Dinamo Călăraşi.
celor două echipe, partida s-a încheiat la scorul de 26-26.

Cristina Salvan
Handbaliştii de la „U”
Transilvania au terminat la
egalitate, scor 26-26, partida
disputată, sâmbătă,
28.01.2012, acasă, împotriva
celor de la Dinamo Călăraşi,
în etapa cu numărul 13 a
Ligii Naţionale.
După înfrângerea la limită, scor
36-35, suferită etapa trecută în
faţa echipei HC Odorhei, clujenii
aveau neaparată nevoie de o victorie.
Cu toate acestea elevii lui Liviu Jurcă s-au văzut conduşi încă din primele minute. Greşelile
din apărare şi ratările din atac,
precum şi unele greşeli de arbitraj au făcut ca diferenţa de scor
să fie aproape în permaneţă de
5-6 goluri, în favoarea oaspeţilor,
până după minutul 25, când gazdele au început să recupereze. Astfel, tabela la pauză indica 12-14.
În repriza secundă, „studenţii” au fost mult mai motivaţi şi
acest lucru s-a văzut. Evoluţia
foarte bună a portarului Răzvan
Szopka le-a permis gazdelor să
se apropie şi mai mult de cei de
la Dinamo şi chiar să egaleze pentru prima oară, în minutul 37,

Tritean: "Arbitrii au făcut
greșeli"

scor 15-15. Oaspeţii au revenit la
conducere, însă ecartul nu a fost
mai mare de 2-3 goluri. Astfe că
„U” s-a aflat în într-o permanentă cursă de urmărire pănă în minutul 48 când au egalat din nou.
Patru minute mai târziu clujenii

au fost prima dată în avantaj pe
tabela de marcaj, care arăta 23-22
în favoarea gazdelor.
Dinamo Călăraşi a revenit la
conducere crescând astfel mult
intensitatea jocului în ultimele
minute. Cu toată încrâncenarea

La finalul partidei, Mihai Tritean, managerul handbaliștilor
clujeni, a declarat că meciul a
fost încurcat mult de arbitrii, care au comis unele erori. „Am făcut un meci cu siguranţă mai slab
decăt cel de la Odorhei. A fost
un meci foarte încâlcit din cauza arbitrilor şi, când spun asta,
nu mă refer la faptul că au fost
împotriva noastră, ci că pur şi
simplu au greşit. Este vorba de
un punct pe care l-am pierdut
acasă şi pe care trebuie să-l căştigăm undeva în deplasare cât de
repede”, a declarat Mihai Tritean,
managerul „U” Transilvania.
Pentru Universitatea au marcat: Irimiaş şi Grasu, ambii căte
6 goluri, Buşecan 5, Bondar 3,
Vlad Vlăduţ şi Micu 2 şi Mihai şi
Lazăr câte 1 gol. Universitatea se
află pe locul 11 în clasamentul
Ligii Naţionale, cu 8 puncte.
În etapa următoare „studenţii”
vor juca, acasă, cu cei de la Universitatea Bucovina Suceava. Meciul este programat duminică, 28
ianuarie, de la ora 12.00

Baschetbalistele universitare
au fost învinse de Olimpia Brașov
Echipa de baschet feminin a Universităţii Cluj a fost învinsă
în deplasarea de la poalele Tâmpei.
Elevele lui Florin Covaciu au
cedat cu scorul de 55-69, în
ciuda faptului că au câștigat
ultimele două sferturi.
Gazdele au început foarte bine partida, având un avans de
15 puncte la pauză, după ce au
câştigat primele două sferturi cu
18-9 şi 24-18. Baschetbalistele
„alb-negre“ au jucat mai bine
în repriza secundă, dar nu au
reușit să se aproprie periculos
de brașovence. Clujencele au
câștigat sferturile trei și patru

la limită, cu 14-13 și 15-13.
În ciuda acestei înfrângeri, cea
mai bună jucătoare de pe teren a
fost clujeanca Flavia Ferenczi, care a făcut un joc bun și a reușit
să marcheze 24 de puncte. Pentru
Universitatea au mai înscris: Adriana Pricop 8 p, Angela Al Shaar
și Marta Fodor câte 7 p, Kata Meszaros 5 p și Andreea Pop 4 p. Pentru Olimpia Brașov au punctat: Olga Cazac 21 p, Nikolina Nikolic
17 p, Gabriela Cursaru 13 p, Judit Kajdacsi 10 p, Georgiana Plă-

vitu 4 p, Cristina Grama și Claudia Ușurelu câte 2 p.
Baschetbalistele Universității se
află pe locul 11 în Divizia A, cu 5

victorii în 18 meciuri. În data de
11 februarie, elevele lui Florin Covaciu vor primi vizita formației
BBAL Sfântu Gheorghe.

CLASAMENT
L

ECHIPA

M

V

Î

P

1

CS Târgovişte

18

17

1

35

2

Universitatea Alba Iulia

18

15

3

33

3

CS Nova Vita

18

14

4

32

4

ICIM Universitatea VG Arad

17

14

3

31

5

CSBT Alexandria

17

14

3

31

6

CS Municipal Satu Mare

17

12

5

29

7

SCM Craiova

18

11

7

29

8

BCM Danzio Timișoara

18

10

8

28

9

CSM Sportul Studenţesc Bucureşti

18

9

9

27

10

CS Olimpia Braşov

17

7

10

24

11

Universitatea Cluj-Napoca

18

5

13

23

12

CS Rapid Bucureşti

17

4

13

21

13

CS Olimpia Bucureşti

17

3

14

20

14

Universitatea CSM Oradea

18

2

16

20

15

Politehnica Naţional Iaşi

17

2

15

19

16

BBAL 6 Sepsi Sfântu Gheorghe

15

0

15

15
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Victorii consecutive pentru
voleibalistele Universităţii
Echipa de volei feminin a „U” Cluj a câştigat ultimele două partide disputate.
Clujencele au trecut de formaţiile CSU Argeş Piteşti şi CSM Lugoj.

cecampioana României, Ştiinţa
Bacău.
„Îmi place echipa, suntem o
formaţie tânără şi unită în cadrul căreia domină o atmosferă
pozitivă. Fazele meciului au început să se lege tot mai bine, rezultatele fiind vizibile. Mergem
cu un moral ridicat înainte şi
sper să jucăm tot mai bine”, a
declarat Anca Bunea, secundul
echipei clujene.

Andra Cucu
După un rezultat categoric
împotriva formaţiei din
Piteşti, în faţa cărora s-au
impus cu 3:0, clujencele au
câştigat şi meciul din deplasare, împotriva formaţiei CSM
Lugoj cu scorul de 3 la 2.
Clujencele au întâlnit SCM
CSU Argeş Volei Piteşti în cadrul
celei de la XIII-a etape a Campionatului Naţional de Volei Feminin. Meciul a fost câştigat categoric de studente, care au păstrat un avantaj considerabil pe
tot parcusul partidei. Scorul pe
seturi a fost: 25:21, 25:17, 25:16.
„A fost un meci dominat de noi
de la început şi până la sfârşit,
în care fetele au jucat foarte bine. Ne bucurăm de victorie atât
prin prizma rezultatului, cât şi
pentru moral, ceea ce ne face să
abordăm meciul de la Lugoj cu
încredere. Mă bucur că şi noile
jucătoare venite s-au integrat
foarte bine şi au adus acest plus
de care aveam nevoie”, a declarat antrenorul Universitatii Cluj,
Dan Gîrleanu.

Urmează Piatra Neamț

În urma victoriei cu Piteştiul,
antrenorul Dan Gîrleanu consideră că rezultatul va ajuta echipa
să abordeze cu mai multă încredere meciul împotriva Lugojului.
Fetele au confirmat aşteptările tehnicianului şi au câştigat
partida. Lugojul pornea ca favorită în acest meci, însă clujence-

le au fost motivate şi şi-au croit drumul spre victorie. Scorul
pe seturi a fost: 20:25, 25:17,
25:19, 16:25, 10:15.
„Toată lumea a jucat bine. Am
făcut multe schimbări, mai ales
în setul patru, pentru ca fetele să
aibă putere să învingă. Consider
că serviciul bun şi apărarea ne-au

ajutat să câştigăm această partidă disputată”, a spus Gîrleanu.

Anca Bunea:
„Îmi place echipa”
Noile achiziţii ale Clujului au
fost eficiente şi adus puncte importante formaţiei. Anca Bunea,
secundul echipei vine de la Vi-

Următorul meci se va juca sâmbătă, 4 februarie, la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj Napoca. Voleibalistele vor întâlni
formaţia VC Unic PLS Piatra
Neamţ, într-un meci în care oaspetele pornesc ca favorite.
„Ne propunem să facem un meci
bun, care să ne ajute să câştigăm
experienţă şi să legăm echipa de
bază. Sunt optimist în privinţa
rezultatului. Pentru mine este un
câştig dacă fetele joacă bine şi
reuşim să facem faze frumoase,
să punem probleme adversarelor”, a declarat antrenorul echipei clujene, Dan Gîrleanu.

Voleibaliştii au bătut
pe CSM Agronomia
Elevii lui Bogdan Tănase au făcut un meci bun împotriva Unirii Deja,
dar au fost învinşi. Clujenii au obţinut însă o victorie acasă, împotriva bucureştenilor
de la CSM Agronomia.
Larisa Balog
Echipa de volei masculin a
Universităţii Cluj a disputat
două meciuri săptămâna trecută, unul în deplasare la CS
Unirea Dej, meci pierdut cu
scorul de 3:1, și altul acasă,
câștigat cu 3:1 în fața
formației CSM Agronomia.
Rezultatele pe seturi în meciul de la Dej au fost: 25:23,
25:21, 17:25, 25:22. Voleibaliştii
au pierdut la limită primele două seturi, şi-au adjudecat setul
trei, au început în forţă setul patru, dar şi-au pierdut concentrarea pe parcurs şi au cedat în faţa dejenilor.
„A fost un meci foarte disputat în care am condus foarte mult,
dar am pierdut din cauza greşelilor personale. Cu toate acestea
suntem în creştere de formă şi
sperăm ca la meciul cu CSM-ul
să facem un joc bun şi să ne adjudecăm victoria”, a declarat antrenorul baietilor, Bogdan Tăna-

se. Cel de al doilea meci a avut
loc pe teren propriu împotriva
CSM Agronomia Bucureşti, partidă câştigată de clujeni cu scorul de 3 la 1, rezultatele pe seturi fiind: 37:35, 23:25, 25:23,
25:22. Partida a contat pentru
etapa a XV-a a Campionatului
Diviziei A1. „Alb-negrii” au început în forţă primul set, dar setul doi a fost cedat bucureştenilor, ceea ce i-a făcut pe clujeni
să se mobilizeze şi să îşi păstreze concentrarea până la sfârşit
impunânduse în faţa oaspeţilor.
Meciul a fost unul frumos şi spectaculos, ceea ce o pot spune şi
rezultatele pe seturi. Jocul a fost
echilibrat cele două echipe au
condus pe rând.

Tănase:
„Am făcut un meci bun”
Bogdan Tănase, antrenorul
voleibaliștilor, a fost mulțumit
de evoluția elevilor săo din meciul cu CSM Agronomia și a declarat că o victorie în meciul cu

SCM Craiova ar putea facilita calificarea echipei sale în play-offul Diviziei A. „A fost un meci
bun, un meci în care băieţii au
respectat indicaţiile tehnico-tactice şi în care s-a observat o dăruire deosebită. Un alt factor care a contribuit la câştigarea par-

tidei a fost şi aportul jucătorilor
intraţi de pe margine. Urmează
un meci relativ fără miză cu
Constanţa, în care vor fi folosiţi
numai jucători tineri, în vederea
pregătirii meciului cu Craiova
din 11 februarie, deoarece cu
această victorie putem spune că

păstrăm şanse de accedere în
play-off-ul Diviziei”, a spus tehnicianul Bogdan Tănase.
Partida cu ocupanta locului 2
a clasamentului, CVM Tomis Constanţa contează pentru etapa a
XVI-a şi se va disputa pe 4 februarie, în deplasare.
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Colţul psihologului

Cauzele ascunse
ale fricii de eșec la sportivi

Marius Crăciun, psiholog
Vasile Geleriu, un antrenor emblematic pentru Clujul de altădată, ne spunea: „Jucaţi baschet
doar pe teren, în viaţa de zi cu
zi nu sunteţi baschetbalişti”! Deşi
atunci nu înţelegeam exact ce voia să ne spună, acum cuvintele

lui par mai adevărate ca şi oricând.
Vă afectează evoluţia de pe teren mult timp după ce a-ţi terminat antrenamentul sau meciul?
Sunteţi supărat când jocul vostru
este mai slab şi vă preocupă ceea ce vor gândi alţii despre asta?
Cu alte cuvinte, succesul sau in-

succesul în sport vă influenţează
modul cum vă simţiţi, mult după ce ajungeţi acasă sau în camera de hotel? Sportivii profund implicaţi în performanţă şi care petrec foarte mult timp în sălile de
antrenament se definesc adesea
doar prin sport. Ce vreau să spun
cu aceste lucruri? Aceşti sportivi
se nasc şi trăiesc odată cu fiecare performanţă iar succesele şi
eşecurile îi definesc ca şi persoane. Dacă câştigă sau evoluează
bine, sunt fericiţi şi au încredere
în ei. Dacă pierd sau joacă slab,
ei devin frustraţi, trişti şi nici nu
cutează să se uite în oglindă.
Sportivii comit o greşeală gravă pentru că îşi definesc stima
de sine bazându-se doar pe performanţa lor din teren. Dacă joacă slab, ei cred că nu sunt sportivi de valoare, şi în consecinţă
nu ar fi persoane importante. Ei
devin foarte atenţi la ceea ce alţii gândesc şi se întreabă constant cum sunt evaluaţi de către
colegii de echipă. Această perspectivă cauzează frica de eşec
care afectează mult evoluţia lor
pe teren. Pentru a se simţi încrezători în timpul competiţiei, după fiecare acţiune reuşită, au nevoie constantă de suport din partea celorlalţi. Presupunerile lor

parteneri şi sponsori

cu privire la ce spun ceilalţi despre evoluţia lor le afectează stima de sine
Eu cred că oamenii au nevoie de recunoaştere din partea celorlalţi, dar este total nesănătos
să te bazezi prea mult pe ceea
ce tu gândeşti că alţii gândesc
despre tine şi astfel să faci presupuneri care nu sunt ancorate
în realitate. Aprobarea socială
este una din forţele ascunse din
spatele fricii de eşec în sport.
Multor sportivi le este teamă să
nu piardă sprijinul şi admiraţia
celorlalţi. Ei doresc să se simtă
bine cu ei înşişi dar folosesc indicatori nepotriviţi. Îşi bazează
valoarea personală pe ceea ce
gândesc alţii sau ceea ce ei cred
că alţii gândesc despre ei. Ce s-ar
putea face ca această credinţă
iraţională să nu afecteze încrederea în sine? Soluţia ar fi să ne
concentrăm pe ceea ce suntem
de fapt. Cum ne definim ca persoană ? Un termen mai tehnic ar
fi “conceptul de sine”. Conceptul de sine este definit prin percepţia pe care o ai asupra ta.
Conceptul de sine este strâns legat de stima de sine. O persoană cu stimă de sine crescută îşi
defineşte conceptul de sine în
mod pozitiv. Desigur, pentru o

mai bună înţelegere, am recurs
la o simplificare extremă a conceptelor, dar cred că am fost destul de explicit. Scopul meu nu
este să vă plictisesc cu termeni
psihologici prea complicaţi... dar
aş vrea ca sportivii să fie conştienţi de ce este greu să “uiţi” meciul după ce s-a încheiat şi să te
simiţi bine chiar după o înfrângere, concentrându-te pe alte aspecte ale vieţii. Misiunea voastră ca sportivi este să acceptaţi
orice se întâmplă şi să vă definiţi în primul rând ca persoane.
Sunteţi persoane care, printre altele, se întâmplă să facă sport.
Ceea ce spun acuma poate fi
o revelaţie pentru mulţi sportivi
care se definesc (conceptul de
sine) doar prin sport. În primul
rând, pentru a reduce efectele
negative ale fricii de eşec (relaţionată cu aprobarea socială) este necesar să dezvoltaţi un respect de sine necondiţionat. Acest
lucru se realizează prin acceptare necondiţionată indiferent de
ce vor spune alţii. Priviţi-vă în
primul rând ca persoane – nu ca
şi sportivi sau performeri – şi recunoaşteţi cine sunteţi. Pasul final ar fi să vă acceptaţi necondiţionat fără a face referire la
succesele şi eşecurile sportive!

