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 Baschetbaliştii au învins la Oradea.

www.u-cluj.ro
 CS Universitatea are şi echipă
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de rugby feminin.

Victorie
cu Penicilina

Voleibalistele Universităţii Cluj au obţinut o victorie
importantă în ultima etapă disputată împotriva
formaţiei Penicilina Iaşi. Ardelencele au câştigat cu
scorul de 3 la 2 meciul împotriva moldovencelor,
scorul pe seturi fiind: 19-25; 25-19; 25-14; 21-25;
15-12. Clujencele şi-au luat astfel revanşa, după ce
în tur au fost învinse chiar în Sala „Horia Demian“
cu 0-3. „Îmi pare rău că nu am avut această
formaţie de la început, pentru că eram între
primele opt clasate“, a declarat la finalul meciului
antrenorul Dan Gârleanu.
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„U“n punct de vedere
Nicolae Ienac : educaţie, caracter, ştiinţă în slujba
sportului clujean, în slujba sportului românesc
Demostene ŞOFRON
Este greu, tot mai greu să scrii despre prieteni şi profesionişti plecaţi timpuriu şi nedrept
la cele veşnice. Este greu atâta timp cât amintirile te copleşesc, în marea lor majoritate
legate de evenimentele sportive naţionale şi internaţionale, oficiale sau amicale. Şi
amintirile care mă leagă şi ne leagă de profesorul Nicolae Ienac (1951-2011) sunt multe,
foarte multe şi mai toate plăcute, toate în inimile noastre. Cu atât mai multe cu cât
personal, pot vorbi şi în numele colegilor de breaslă, ocaziile de a-l întâlni şi de a sta de
vorbă au fost multe şi diverse, formale sau nonformale, dar de fiecare dată finalizate cu
un zâmbet de încredere, o mână optimistă, un gând de mai bine pentru ziua de mâine.
Cert este că am pierdut cu toţii un prieten. Cert este de asemenea că am pierdut cu toţii,
un profesionist desăvârşit, un cunoscător al sportului şi al mecanismelor sale de
funcţionare. Cert este şi că sportul clujean în special şi cel românesc au pierdut un
manager sportiv de prim rang, un om al rezultatelor de top şi afirmaţia se susţine prin
modul în care a asigurat şi s-a preocupat de pregătirea sportivilor, în modul în care a
coordonat îmbunătăţirea bazelor sportive clujene şi nu în ultimul rînd, în modul de
reprezentare internaţională a sportivilor noştri, incluzînd aici cupe europene
intercluburi, prezenţe în competiţiile majore, Jocuri Olimpice, Mondiale, Europene,
Balcanice. Cert este că am pierdut un om al momentului, gata să ofere argumente pentru
fiecare situaţie ivită, gata să explice o victorie sau un eşec, previziunile sale fiind la fel
de corecte de fiecare dată. Şi încă ceva, la fel de important. A fost un PR de forţă, unul cu
har, gata să răspundă tuturor întrebărilor, gata să liniştească spiritele, de fiecare dată
cu o amablitate specifică numai marilor şi aleselor spirite. În intervenţiile televizate
sau în cele radiofonice, Nicolae Ienac a fost exact şi precis în informaţiile oferite, o voce
autoritară a fenomenului sportiv în ansamblul său.
A fost în slujba sportului românesc - prefer acest cadru, mult mai generos - preţ de
aproape 40 de ani, luând ca prim reper anul 1973, an al absolvirii Facultăţii de educaţie
fizică şi sport din cadrul UBB Cluj-Napoca, dar şi an al încadrării în structurile
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Cluj, la numai 23 de ani. Perioada 1973 – 1998
este cea a funcţiei de metodist, coordonator al activităţii sportive – jocuri sportive – în
cadrul sectorului tehnic. Cea de a doua perioadă este cea cuprinsă între 1998 şi 2011, de
director adjunct, coordonare a activităţii sportive la nivel de judeţ. În plus, sunt de
amintit activităţile conexe, legate de sport şi ele, într-o ordine a lor, fost preşedinte al
FC Universitatea Cluj (2005, o perioadă extrem de scurtă); manager al CS U – Mobitelco
Cluj (2009 – 2011); membru în Consiliul de Administraţie al FC Universitatea Cluj;
membru în diferitele comisii ale Asociaţiei Judeţene de Fotbal Cluj. În anul 2005,
primeşte Diploma de Excelenţă din partea Federaţiei Române de Baschet pentru
promovarea baschetului, Clujul fiind şi la ora actuală, printre puţinele oraşe cu echipe
de baschet la toate categoriile de vârstă !
“... sportul înseamnă educaţie, cea mai concretă, cea adevărată : educaţia caracterului
(...) Sport înseamnă ştiinţă, căci numai prin cunoaşterea plină de răbdare a naturii sale,
sportivul se poate perfecţiona (...) Sportul înseamnă cultură”, Sunt cuvinte ce-i aparţin
lui Rene Maheu. Sunt cuvinte în care Nicolae Ienac se regăseşte plenar, referindu-mă la
un om educat, modest, un om de caracter. Un om de ştiinţă, de ştiinţa sportului prin
datele şi informaţiile deţinute, toate la zi, prin motivaţiile şi argumentele puse în
discuţie. Un om de cultură în acelaşi timp, prin numeroasele spaţii europene vizitate,
prezentate de fiecare dată în datele lor esenţiale.
Dacă am un singur regret el vizează scrisul. Nicolae Ienac s-a dăruit altora, renunţând
la multe alte bucurii personale. Scrisul, atât cât este, ar trebui reconsiderat şi prezentat
într-un volum de autor şi când spun scrisul am în vedere interviurile televizate şi
radiofonice, tot atâtea surse de informaţie valabilă şi în zilele noastre. Timpul nu este
deloc pierdut. Vreau să cred că într-un an sau doi ne vom bucura de spusele şi scrisul lui
Nicolae Ienac într-un volum independent. Este un gest de nobleţe al nostru faţă de
valoarea omului şi profesionistului Nicolae Ienac.
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Baschetbaliştii
s-au odihnit o etapă
Campionii ar fi trebuit să joace cu CS Otopeni, însă echipa ilfoveană s-a retras din
campionat, iar meciul nu a mai avut loc.
Ovi TEBU
După ce în cadrul etapei a
XX-a a Diviziei A s-au jucat
doar două meciuri şi anume
CSM Oradea – “U” Mobitelco
(63-67) şi Poli Iaşi – Dinamo
Bucureşti (73-83), din cauza
vremii nefavorabile, etapa
XXI a decurs normal, doar că
“U” Mobitelco nu a jucat pentru că urma să dispute partida cu CS Otopeni, echipă
retrasă din campionat.
În ultimul meci de campionat,
cel de la Oradea, antrenorul clujenilor, Marcel Ţenter a început
partida în următoarea formulă:
Mihail Paul, Zoran Krstanovic,
Vladimir Mijovic, Jerome LaGrange şi Kyndall Dykes. De partea
cealaltă, Cristian Achim a ales sa
înceapă cu următorul „cinci”: Nemanja Maric, Radu Paşca, Milos
Pesic, Sasha Topchov li Gediminas Navickas.
La meciul din Sala „Antonio
Alexe” au asistat aproximativ 1500
de spectatori care nici într-un moment nu puteau fi siguri de câştigătoarea partidei, pentru că cele două echipe au stat aproape
una de cealaltă până la final. Scorul pe sferturi a fost 17-19, 1714, 16-17 si 13-17, astfel că la finalul celor patru sferturi echipa
antrenată de Marcel Ţenter s-a
impus cu scorul final de 67 la 63.
Kyndall Dykes a fost cel mai
bun jucător de pe teren, americanul reuşind 29 de puncte şi 9 recuperări. În clasamentul celor mai
buni marcatori din tabăra clujeană, Kyndall a fost urmat de Zoran
Krstanovic cu 20 de puncte şi 7
recuperări. De la gazde s-a remarcat Milos Pesic cu 14 puncte, 4 recuperări şi 2 pase decisive.
În urma acestei victorii „U”
Mobitelco a acumulat 31 de puncte în clasamentul Diviziei A şi se
află pe poziţia a 5-a, la egalitate
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de puncte cu orădenii, doar că
aceştia din urmă au jucat un meci
în plus.

Meci echilibrat
„A fost un meci pe care îl putea câştiga oricare dintre echipe.
Meciuri ca acesta sunt o bună
propagandă pentru baschet, fiind
o partidă foarte disputată cu multe schimbări tactice de ambele
părţi. Un meci foarte greu atât
pentru antrenori cât şi pentru jucători. Ambele echipe au depus
un efort extraordinar pentru a-şi
apropia victoria şi aş vrea să-i fe-
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licit pentru asta atât pe jucătorii
mei cât şi pe cei de la Oradea.
Mă bucur că astăzi am reuşit să
jucăm mai matur finalul de joc,
dar au fost şi nişte reuşite individuale ale lui Kyndall Dykes, care până la urmă au înclinat balanţa în favoarea noastră. Nu e
de uitat efortul colectiv al echipei noastre în special în faza defensivă. Se ştie că CSM Oradea e
o echipă extrem de ofensivă şi
dacă au o zi bună pot înscrie din
toate poziţiile mai ales dacă sunt
lăsaţi să joace ceea ce îşi doresc.
Scorul arată că am reuşit să-i blocăm destul de bine pentru că este un scor relativ mic pentru ei
în meciurile de acasă. Oricum,
felicit echipa din Oradea şi pe antrenorul ei pentru că practică un
baschet modern şi pe an ce trece baschetul de aici capătă valenţe care de multă vreme, aici
la Oradea, nu s-au mai văzut, din
păcate. Mă bucur ca în Transilvania avem multe echipe foarte
bune şi aici sunt de apreciat eforturile atât ale sponsorilor cât şi
ale managerilor. Vreau, în mod
special, să le mulţumesc fanilor
care au venit la Oradea să ne susţină în ciuda condiţiilor meteorolgice foarte dificile. Ne-au fost
de mare ajutor şi i-am simţit alături de noi tot timpul”, a declarat pentru.u-mobitelco.ro antrenorul clujenilor, Marcel Ţenter.

Două deplasări
Pentru „U” Mobitelco urmează
două meciuri în deplasare. Primul
va reprezenta restanţa din cadrul
etapei a XII-a, în faţa celor de la
Miercurea Ciuc, iar în cel de-al
doilea meci clujenii îi vor întâlni
pe cei de la CSS Giurgiu.
Partida de la Miercurea Ciuc
s-a disputat aseară, iar cea de la
Giurgiu se va disputa miercuri,

22 februarie, cu începere de la
ora 17.00. Ambele partide vor fi
transmise în direct de DigiSport.
Echipa CSS Giurgiu a obţinut
cinci victorii în sezonul acesta,
dintre care patru au fost pe teren propriu. În ultima partidă,
cei de la CSS Giurgiu au pierdut,
scor 81 – 76, pe terenul celor de
la CSM Bucureşti.
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Două meciuri în două zile
pentru baschetbaliste
Laurenţiu BOARIU
Echipa de baschet feminin a
Universităţii Cluj va juca
astăzi cu LMK Sfântu
Gheorghe, iar mâine cu CSM
Satu Mare.
Programul „studentelor“ s-a
aglomerat puţin, datorită amânărilor cauzate de starea vremii şi a
drumurilor.
Elevele lui Florin Covaciu vor
juca astăzi şi mâine acasă, cu LMK
Sfântu Gheorghe, respectiv CSM
Satu Mare. Iar săptămâna viitoare, baschetbalistele clujence vor
juca două meciuri în deplasare, în
22 februarie la Rapid Bucureşti,
iar în 25 februarie la CSBT Alexandria. „Alb-negrele“ au învins
acasă formaţia Universitatea CSM
Oradea, cu 68-60, dar apoi au cedat în deplasare la Olimpia Braşov, 55-69, şi acasă cu puternica
formaţie ICIM Univ. „Vasile Goldiş“ Arad, 37-86.
Clujencele, aflate pe locul 11 în

clasamentul Diviziei A, pornesc
favorite în întâlnirea cu formaţia
din Sfântu Gheorghe, care a pierdut toate meciurile din acest sezon şi este pe ultimul loc. „Urmează într-un interval destul de
scurt patru partide. Meciurile cu
Sfântu Gheorghe ar trebui să îl
câştigăm fără probleme, sper însă să ne impunem şi în meciul cu
Rapid. Celelalte două, cu Satu Mare şi Alexandria, sunt meciuri foarte dificile şi cred că nu ne putem
propune mai mult decât să jucăm
cât mai bine“, a declarat antrenorul Florin Covaciu. Tehnicianul
baschetbalistelor universitare a
mai spus că unele jucătoare au
suferit mici accidentări, dar sunt
şanse mari să fie recuperate până
la startul partidei cu Sfântu Gheorghe.
Partidele Universitatea – LMK
Sf.Gheorghe şi Universitatea – CSM
Satu Mare se vor disputa vineri,
respectiv sâmbătă, de la ora 16,
la Sala „Horia Demian“.

La mulţi ani!

Clasamente
CLASAMENT VOLEI MASCULIN
L

ECHIPA

CLASAMENT VOLEI FEMININ

M

V

Î

P

L

ECHIPA

M

V

Î

P

1

Remat Zalău

17

17

0

46

1

Ştiinţa Bacău

14

12

2

37

2

CVM Tomis Constanța

17

16

1

45

2

CSV 2004 Tomis Constanța
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VCM LPS Piatra Neamţ
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VC Unic LPS Piatra Neamţ
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31
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CSA Steaua București
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CSM București
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31
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17

9
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27
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18
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24

8
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22
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Universitatea Cluj

16
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12
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10
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12
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16

1

15
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CLASAMENT HANDBAL M
L

ECHIPA

Beatrice Puiu, de la
secţia de atletism,
va împlini în 22
februarie 26 de ani.
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HCM Constanța
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0
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Oltchim Râmnicu Vâlcea
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0
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2

HC Zalău
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1
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3

HC Odorhei

15

8

3
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3

Oţelul Galaţi

13

9
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3
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Universitatea Bucovina Suceava

15

8

2

5

18

4

„U“Jolidon Cluj-Napoca

13

9
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2
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15

5
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9
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8

Politehnica Timişoara

15
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8

14

8

CSM București
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5
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7
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9

Potaissa Turda

14

6

2
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9

Universitatea Neptun Constanța
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1

7
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5

1

9

11

10
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5
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11

CSM Bucureşti

14

4
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9

9

11

HCM Baia Mare

14

5

1

8

11
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Universitatea Transilvania Cluj

15

3

2

9

8

12

CSM Cetate Devatrans

15

3

2

10

8

13

CSM Ploiești

15

2

4

8

7

13
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14

3

1
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7
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Steaua București

15

0

2

13

2

14

SCM Craiova

15

2

0

13

4

Stelian Patruta, de
la secţia de tenis de
câmp, va împlini 39
de ani în data de 19
februarie.
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Au părăsit Cupa Cupelor
cu capul sus. Şi-au încheiat
aventura europeană
Vicecampioanele României la handbal feminin au fost eliminate din Cupa Cupelor,
după ce au pierdut ambele manşe cu Dinamo Volgograd.
„Partida de la Volgograd a fost
una foarte echilibrată, în unele momente în care le conduceam pe rusoaice ne apropiam de şansa unei
caliﬁcări, însă cu un arbitraj favorabil gazdelor, rusoaicele au reuşit să-şi apropie victoria. Totuşi jocul nostru a fost lăudat în presa
rusă prin calitatea jucătoarelor şi
a consistenţei jocului prestat de
noi”, a declarat directorul sportiv
al „U” Jolidon, Cosmin Sălăjan.
Cu scorul general de 55 la 64,
echipa antrenată de Gheorghe Covaciu părăseşte competiţia cu capul sus.
„Faptul că am ajuns până în
optimile cupei şi am întâlnit campioana Rusiei este un etalon al
valorii handbalului feminin clujean. Nu foarte multe echipe au
ajuns să se lupte de la egal la egal
cu campioanele Rusiei, Serbiei
sau câştigătoarea de acum doi ani
a Champions League”, a mai spus
Cosmin Sălăjan.
Marcatoarele formaţiei Dinamo Volgograd: Hmirova 11, Stepanova 6, Borşcenko 6, Kochetova 6, Levina 2, Makarova 1, Makeeva 1, Grebenkina 1, Divak 1.

Ramona MAXIM
Dacă în meciul tur din
cadrul optimilor Cupei
Cupelor, desfăşurat
în 4 februarie la Cluj,
campioana Rusiei s-a impus
cu un scor mai clar în faţa
handbalistelor de la ”U”
Jolidon, scor 29-24,
în manşa retur au pierdut
31 la 35, după o partidă în
care elevele pregătite de
Gheorghe Covaciu au condus
timp de 50 de minute.
Pe terenul rusoaicelor, clujencele au prestat un joc extrem de
bun, concretizat prin preluarea
conducerii jocului încă din primele minute. După 30 de minute, scorul era 22 la 18 în favoarea „studentelor” care puteau spera la o calificare, având de recuperat doar un gol, însă Dinamo
Volgograd a ieşit mult mai decisă de la vestiare, iar Hmirova şi
Kochetova au făcut ca „U” Jolidon să piardă jocul din mână,
victoria, implicit calificarea în
sferturile de finală revenindu-le
rusoaicelor (64-55).

Pentru “U” Jolidon au marcat:
Chintoan 7, Ani Senocico 7, Tivadar 5, Oltean 4, Paraschiv 4,
Tetetan 3, Vădineanu 1.
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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

În ceea ce priveşte Liga Naţională, partida dintre HCM Roman
şi “U” Jolidon din cadrul etapei
a XV-a Ligii Naţionale, programa-

tă pe data de 15 februarie a fost
amânată din cauza condiţiile meteorologice nefavorabile, pentru
o dată ce va fi stabilită ulterior.

„U” Transilvania pierde la Bacău
Cristina SALVAN
Handbaliştii clujeni au pierdut,
sâmbătă, 11 februarie, scor
37-20, partida disputată în compania celor de la Ştiinţa
Dedeman Bacău, în cadrul etapei cu numărul XV a Ligii
Naţionale de Handbal Masculin.
Elevii pregătiţi de Liviu Jurcă,
fără Alin Bondar în echipă, transferat la Baia Mare, au început cu
nu se poate mai prost. În prima
parte a meciului nu au reuşit să
marcheze decât 8 goluri, în timp
ce adversarii au înscris 21. Situaţia nu s-a îmbunătăţit nici după
ce „studenţii” clujeni au revenit
de la vestiare, ecart-ul dintre cele două formaţii majorându-se la
17 goluri la finalul celor 60 de
minute regulamentare de joc.
„Un joc foarte slab, am intrat
victime sigure încă din primul minut de joc şi asta s-a văzut în rezultat. A fost cel mai slab joc de
când sunt eu la echipă. Nu s-a
văzut deloc dăruire la jucători”,
a declarat antrenorul Universităţii Cluj, Liviu Jurcă.
Pentru „U” Transilvania au marcat: Stelian Irimiaş 4 goluri, Radu Lazăr 3, Mihai Buşecan 3, Andrei Grasu 3, Cristinel Burcă 2,
Emilian Turcu 2, Mihai Bogdan,
Alexandru Micu şi Vlad Vlăduţ,
toţi trei cu câte 1 gol.

Situaţia în campionat
Universitatea Transilvania se
află în momentul de faţă pe locul
11 cu 8 puncte acumulate după 15
jocuri disputate, la un punct de
ultimul loc retrogradabil. Elevii
lui Liviu Jurcă nu s-au descurcat
mai bine nici pe teren propriu.
Clujenii au pierdut în etapa trecută, meciul jucat în compania celor de la Bucovina Suceava cu 2527 (14-11). Cu toate că au condus
în prima repriză, chiar la diferenţă de 3 goluri, alb-negrii au cedat
în partea secundă a jocului. Sucevenii au restabilit egalitatea după doar 5 minute de la pauză. Oaspeţii au preluat conducerea şi, deşi
Cristinel Burcă a demonstrat o formă de zile mari, tabela a îndicat
la finalul partidei 25-27 în favoarea sucevenilor. În etapa cu numărul XIII, “U” Transilvania a remizat, acasă, scor 26-26, cu Dinamo Călăraşi şi a obţinut astfel singurul punct de la reluarea campionatului în 2012.

Urmează Timişoara
Pentru handbaliştii clujeni urmează partida cu U Politehnica Timişoara, partidă ce contează în cadrul etapei a XVI-a a Ligii Naţionale şi este programată sâmbătă,
18 februarie, de la ora 18:00, în sala Sporturilor „Horia Demian”.
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Voleibalistele
şi-au luat revanşa

Voleibalistele Universităţii au dat dovadă de spirit de echipă şi şi-au luat revanşa
în faţa moldovencelor de la Penicilina Iaşi.
Andra CUCU
Voleibalistele Universităţii
Cluj au obţinut o victorie
importantă în ultima etapă
disputată împotriva formaţiei
Penicilina Iaşi. Ardelencele
au câştigat cu scorul de 3 la
2 meciul împotriva moldovencelor, scorul pe seturi
fiind: 19-25; 25-19; 25-14;
21-25; 15-12.
Sportivele au pornit motivate
în această deplasare deoarece îşi
doreau revanşa după meciul pe
care l-au pierdut la scorul categoric de 3:0 în tur, acasă. Conform declaraţíilor jucătoarelor şi
a antrenorului, pe lângă un serviciu şi o apărare bună, spiritul
de echipă a fost cel care le-a condus spre victorie.
Carmen Crişan, căpitanul echipei „U” Cluj: „Suntem fericite că
am bătut Iaşi-ul, care este o echipă cu experienţă. Serviciul a mers
foarte bine şi consider că am fost
mai unite decât ele în momentele cheie, iar asta a contat.”
„Îmi pare rău că nu am avut
această formaţie de la început,
pentru că eram între primele opt
clasate. Aşa cum am promis su-

porterilor noştri şi ne-am propus
şi înainte de meci, să ne luăm revanşa la Iaşi, am şi reuşit. Aşa
cum am prevăzut a fost un meci
disputat, dar dorinţa noastră a fost
mai mare şi ne-a adus victoria în
setul cinci. Remarc toată echipa
pentru combativitate şi dăruire”,
a declarat tehnicianul Dan Gîrleanu în urma victoriei împotriva formaţiei din Iaşi. Partida împotriva
Lugojului precum şi altele puteau
fi probabil transformate în victorii dacă lotul fomaţiei clujene ar
fi fost întărit încă din tur. Punctele importante pierdute atunci nu
mai pot fi recuperate şi fac imposibilă avansarea studentelor în clasament în acest moment.
Meciul următor pentru voleibalistele pregătite de Gîrleanu este
programat doar pe data de 25 februarie când vor întâlni în deplasare formaţia CSU Medicina CSS
Târgu Mureş, deoarece meciul din
18.02 de la CSM Bucureşti s-a amânat din cauza condiţiilor meteo
nefavorabile pe o dată ce va fi stabilită ulterior, iar cel din 18.02.2012
cu CSV 2004 Tomis Constanţa s-a
amânat pe data de 3 martie, deoarece formaţia de la malul mării
participă în cupele europene.

S-a schimbat obiectivul
voleibaliştilor:
rămânerea în Divizia A1
Ramona MAXIM
Voleibaliştii Universităţii Cluj
nu traversează o perioadă
favorabilă pierzând ultimele
două partide din Campionatul
Diviziei A1. Elevii lui Bogdan
Tănase au pierdut atât confruntarea din deplasarea de
la SCM U Craiova, cât şi
meciul de pe teren propriu
din 15 februarie cu Ştiinţa
Exlorări Baia Mare, ambele
cu scorul categoric de 3:0.
În deplasarea de la SCM U Craiova, „alb-negri” au obtinut urmatoarele rezultate pe seturi: 25-23,
25-17, 25-15, iar partida a contat
pentru etapa a XVIII-a a Diviziei A1
de volei masculin. În urma acestei
înfrângeri, obiectivul voleibaliştilor
s-a schimbat. Dacă la începutul sezonului competiţional obiectivul
era accederea în play-off-ul Diviziei, acum a devenit menţinerea pe
prima scenă a voleiului masculin
românesc.
“Meciul cu Craiova ne-a tăiat orice şansă de accedere în primele opt
echipe. În continuare ne vom concentra la fel de mult în meciurile
care urmează şi vom încerca să obţinem cât de multe victorii. Din cauza cincumstanţelor, obiectivul echipei este câştigarea barajului în

play-out”, a declarat Bogdan Tănase, antrenorul Universităţii Cluj.
După disputarea acestei etape,
echipa de volei masculin “U” Cluj
se situează pe locul 10, cu 15
puncte, la 7 puncte de formaţia
de pe locul 9, CSM Agronomia
Bucureşti, iar CSM U Craiova a
acumulat 24 de puncte şi a urcat
pe poziţia a şaptea în clasamentul Diviziei A1, la egalitate cu
CSA Steaua Bucureşti.
În meciul de miercuri, 15 februarie, voleibaliştii clujeni au cedat
mult prea uşor disputa de pe teren
propriu cu băimărenii de la Ştiinţa
Explorări, rezultatele pe seturi conﬁrmând evoluţia universitarilor dn
ultima perioadă: 14:25, 16:25, 19:25.
“Din păcate nu traversăm o perioadă bună din punct de vedere
al jocului, ceea ce ne costă foarte mult. Încercăm totuşi să ne revenim şi să pregătim cum trebuie play-out-ul”, a declarat dezamăgit după meciul cu Explorări,
tehncicianul Bogdan Tănase.
Sâmbătă, 18 februarie, elevii pregătiţii de Bamse vor întâlni, în cadrul etapei a XX-a, în deplasare formaţia de pe locul patru VCM LPS
Piatra Neamţ. În turul campionatului, voleibaliştii Universităţii Cluj
au produs surpriza învingându-i cu
scorul categoric de 3 la 0.

Amintim faptul din lotul cu care echipa Universităţii Cluj a debutat la începutul campionatului
au plecat trei fete: Adriana Costan, Izabela Costea şi Roxana Nechiti. Alexandra Ariton este în perioada de recuperare, în urma accidentării suferite la genunchi.

Componenţa lotului echipei clujene:
Andreea Bucur, Bianca Cenan – ridicătoare
Raluca Bucur – trăgător univers
Carmen Crişan, Timea Ştirţ, şi Medeea Clăteşteanu – trăgători principali
Anca Bunea, Ivelina Petkova, Petra Şikoş – trăgători secunzi
Angelica Podină – libero
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Boar a revenit
la CS Universitatea
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Rugbyştii se pregătesc
la Poiana Braşov
Echipa de rugby a Universităţii Cluj susţine în perioada
15 – 25 februarie un cantonament de pregătire la Poiana Braşov.
Ramona MAXIM

Clubul Sportiv Universitatea l-a readus
pe Romulus Boar la echipa clujeană
de rugby începând cu sezonul competiţional 2012. Boar a fost jucătorul
Universităţii în perioada 2002-2010 şi
a revenit la Cluj-Napoca, după ce în
sezonul trecut a evoluat la Farul
Constanţa. „Revin la CS Universitatea
deoarece dragostea pentru U şi culorile alb-negru nu moare niciodată, şi
sper ca prezenţa mea să le redea mai
tinerilor mei coechipieri încrederea în
forţele proprii“, a declarat Boar la revenirea la Cluj. Stafful echipei clujene
mizează pe experienţa şi profesionalismul lui Boar, cu atât mai mult cu
cât, din 2010, acesta şi-a luat şi atestatul de arbitru, fapt care reprezintă
un atu în abordarea tactică a meciurilor. Romulus Boar evoluează pe postul
de pilier dreapta.
(R.B.)

Rugbyştii au deszăpezit
parcul din spatele
Teatrului Naţional
Ioan Teodorescu, Marcel Borobei,
Eduard Ciaparii, Cristian Duca,
Alexandru Abageru, Alin Miclăuş, veteranul Vasile Cerceş, sunt rugbyştii
Universităţii Cluj care au participat în
ziua de 15 februarie, împreună cu antrenorul secund Bogdan Voicu şi vicepreşedintele secţiei Marcu Valtar, la
deszăpezirea aleilor din parcul Ştefan
cel Mare din spatele Teatrului
Naţional Cluj-Napoca. Iniţiativa a venit din partea clubului nostru şi a fost
bine primită de cei de la Primărie, care i-au servit pe jucători cu un ceai
cald în timpul acţiunii de deszăpezire.
„Au fost prezenţi sportivii care nu au
făcut deplasarea în cantonamentul
din Poiana Braşov. Sportivii au răspuns bine la această acţiune şi ne bucurăm că putem ajuta comunitatea,
care şi pe viitor se poate baza pe forţa coeziunii grupului“, a declarat antrenorul secund al rugbyştilor,
Bogdan Voicu. „Echipa de rugby face
un antrenament speciﬁc de forţă în
folosul comunităţii, ﬁind sportivi de
la o secţie a Clubului Sportiv
Universitatea Cluj, care prin speciﬁcul
ei, reprezintă un sport de forţă şi rezistenţă“, a spus vicepreşedintele secţiei de rugby, dl. Marcu Valtar. 24
dintre rugbyştii „U“ Cluj participă din
15 februarie şi până în data de 25 februarie la un cantonament la Poiana
Braşov, alături de tehnicianul principal, Neculai Nichitean.
(R.M.)

Trei rugbyste
la naţională
Irina Hurjete, Anca Mihaela Oros şi
Rada Roxana Sichot sunt rugbystele
Universităţii Cluj convocate în perioada 17-19 februarie, la selecţia pentru
lotul naţional feminin de rugby în VII,
în vederea participării la primul stagiu
de pregătire centralizată, care se va
desfăşura în perioada 20.02 –
01.03.2012 la Bucureşti.
(R.M.)

Trei atleţi
la „Balcaniadă”
Trei atleţi legitimaţi la Clubul Sportiv
Universitatea Cluj participă cu echipa
naţională a României la
Campionatul Balcanic de Sală, care
se desfăşoară la Istanbul, Turcia, în
data de 18 februarie 2012. Este vorba despre Gabriel Sălăjan care participă la proba de 60 m, Alexandru
Tufă, la proba de înălţime şi Kecskes
Levente, la prăjină.
(R.M.)

Din lotul lărgit de 40 de sportivi, doar 24 vor face deplasarea. Gabriel Bumbu,
Eduard Ciaparii şi Daniel
Martac sunt convocaţi la
echipa naţională, Remus
Câtea şi Răzvan Ailenei sunt
accidentaţi, iar Ioan Boca,
Vasile Doroftei, Simion
Merdan şi alţii lucrează şi nu
pot participa la cantonament.
„Din păcate avem accidentaţi, alţii sunt plecaţi la lot şi alţii lucrează şi nu pot participa la cantonament. Voi pleca cu cei tineri pe care-i voi testa să vedem dacă putem
conta pe ei în campionat. La Poiană vom face pregătire ﬁzică şi le voi
prezenta proiectul de joc”, a declarat tehnicianul Neculai Nichitean.
Astfel, antrenorul principal Neculai Nichitean va pleca cu cei
24 de rugbyşti la Poiana Braşov,
iar secundul Bogdan Voicu va rămâne la Cluj pentru a continua
pregătirile pe plan local.
Debutul Campionatului Superligii CEC Bank 2012 este programat
pe data de 24 martie. Echipele înscrise în acest an în campionat sunt:
CSM Ştiinţa Baia Mare, CS Poli Agro
Iaşi, CSA Steaua Bucureşti, CSM
Bucureşti, RCMUV Timişoara, CS
Dinamo Bucureşti, RCJ Farul Constanţa şi CS Universitatea Cluj.
În prima etapă, echipa Universităţii Cluj va primi primi vizita
campioanei en-titre CSM Ştiinţa
Baia Mare.

Programul echipei U Cluj
în Superliga CEC Bank 2012
Etapa I-a (24 martie 2012)
CS „U” Cluj-CSM Stiinta B.Mare
Etapa a-II-a (31 martie 2012)
CS „U” Cluj -RCJ Farul Cta.
Etapa a-III-a (07 aprilie 2012)
CS Poli Agro Iasi- CS „U” Cluj
Etapa a-IV-a (13 aprilie 2012)
CS „U” Cluj -RCMUV Tim.
Etapa a-V-a (21 aprilie 2012)
CSM Bucuresti- CS „U” Cluj
Etapa a-VI-a (28 aprilie 2012)
CS „U” Cluj -CSA Steaua
Etapa a-VII-a (05 mai 2012)
CS Dinamo- CS „U” Cluj
Etapa a-VIII-a (mai 2012)
CSM Stiinta B.Mare- CS “U” Cluj

Etapa a-IX-a (mai 2012)
RCJ Farul Cta.- CS “U” Cluj
Etapa a-X-a (mai 2012)
CS „U” Cluj -CS Poli Agro Iasi
Etapa a-XI-a (mai 2012)
RCMUV Tim.- CS „U” Cluj
Etapa a-XII (28 iulie 2012)
CS „U” Cluj -CSM Bucuresti
Etapa a-XIII-a (04 august 2012)
CSA Steaua- CS „U” Cluj
Etapa a-XIV-a (august 2012)
CS „U” Cluj -CS Dinamo
PLAY OFF / PLAY OUT (echipele pleacă de la 0 puncte în clasament şi se desfăşoară în perioada 18 august – 29 spetembrie)
SEMIFINALE PLAY OFF / PLAY
OUT (locurile 1 cu 4, 2 cu 3, 5

cu 8, 6 cu 7, pe terenurile echipelor mai bine clasate pe data de
06 octombrie 2012)
FINALE PLAY OFF / PLAY
OUT (câştigătoarele între ele,
învinsele între ele, pentru stabilirea clasamentului final, respective locurile 1 – 4 si 5 – 8,
partidele se vor desfasura pe terenuri neutre).
Într-una din zilele de duminică 14, 21, 28 octombrie 2012 se
va disputa meciul de baraj de rămânere/promovare în Superligă
dintre echipa de pe locul 7 din
SuperLigă şi ocupanta locului 2
din DNS, pe terenul acesteia din
urmă, o singură partidă.

„U” Cluj are echipă
de rugby feminin în 7
Ideea înfiinţării unei echipe
de rugby în 7 feminin a venit
în luna decembrie a anului
trecut în urma turneului de
rugby în 7 organizat la
Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport, turneu la care au
participat 10 echipe feminine.
De organizarea şi buna desfăşurare a Turneului de rugby în 7 universitar s-au ocupat Conferenţiar
dr. Octavian Chihaia şi Pop Sergiu
masterand şi totodată component
al echipei de rugby „U” Cluj. Atunci
un grup mic de fete, în frunte cu
Irina Hîrjete, singura care a practicat rugby în 7, ne-a propus înﬁinţarea unei echipe de rugby fete.
Lotul echipei este format din
studente anul I la FEFS: Oros Anca, Falcuşan Oana, Merdan Augustina, Terteci Georgiana, Ilieş Roxana, Scorojitu Eliza, Szocs Noemi,
Hîrjete Irina, Şimo Andreea, Rus
Andreea, Gorgos Ana, Şichet Rada, Creţiu Daniela, Savu Ionela.

Echipa Universităţii Cluj va participa în campionat alături de următoarele echipe: UNEFS Chişinău, CSM Paşcani, Şoimii Bucureşti, Vevus Piatra-Neamţ, Selecţionata Nord-Vest, Progresul Bucureşti. Acest campionat se va desfăşura în sistem turnee, aproxima-

tiv 7-8, primul fiind programat în
data de 6 martie la Bucureşti.
„Debutul va fi greu, dar sperăm că în 3 sau 4 ani să aducem
titlul la Cluj. Aşteptăm susţinători, sponsori ai acestui sport”, a
declarat antrenorul fetelor, Sergiu Pop.

Menţionăm că rugby în 7 fete
a fost inclus pe lista sporturilor
olimpice urmând să debuteze la
ediţia 2016 Rio de Janeiro. În lotul lărgit al României au fost convocate următoarele sportive: Hîrjete Irina, Oros Anca- Mihaela şi
Şichet Rada-Roxana.
În acest moment, rugbyul feminin la rugby în 7 din Europa
este structurat astfel:
1. Un eşalon de elită, Top10,
alcătuit din 10 formaţii: Anglia,
Scoţia, Spania, Franţa, Irlanda,
Italia, Ţara Galilor, Olanda, Portugalia şi Suedia.
2. Eşalonul al doilea, în care
se găsesc 12 echipe: ROMÂNIA,
Germania, Andorra, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Lituania, Norvegia, Polonia, Cehia, Rusia şi Elveţia.
3. Eşalonul al treilea, în care
sunt 8 echipe: Austria, Bosnia,
Finlanda, Ungaria, Israel, Luxemburg, Malta şi Serbia.
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Judo – un sport
mai mult decât dificil, dar
care ne aduce satisfacţii
Amalia Costin
Sportul nu este doar mişcare fizică! Sportul te formează ca individ, îţi disciplinează atât trupul cât şi
mintea, îţi educă într-un
mod plăcut modul de creştere şi personalitatea.
Judo se află şi el printre sporturile practicate de tineri, sporturi care se fac în ritm de performanţă, în paşi de campion, sau
cel puţin aşa ne arată şi demonstrează sportivii de la Clubul Universitatea Cluj.
Judo este un sport nu foarte
promovat din cauza complexităţii
sale, după cum spunea şi Corina
Căprioriu o dată: „Nu cred că este promovat, deşi sunt oameni care se zbat să-l promoveze, dar probabil nu este băgat în seamă ca şi
sport pentru că oamenii s-ar putea să nu-l înţeleagă foarte bine,
fiind un sport complex şi greu de
înţeles“, dar asta nu înseamnă că
este mai puţin iubit. Cel puţin,
clujenii îşi iubesc şi susţin reprezentantele de la judo din cadrul
Clubului U: Corina Căprioriu care a adus medalii valoroase clubului, apoi Andreea Chiţu care încet, încet ajunge pe culmi înalte,
Carmen Bogdan, Diana Kovacs,
Angela Mara, Andreea Salanţă,
Alexandra Pop, Ioana Stoica, Andreea Badache, Andreea Cătuna
care promite multe, Ramona Ene,
Ştefania Dobre, Cristina Ioancă,
Ana Maria Lazăr, Cristina Matei,
Loredana Ohîi etc.
Antrenate de oameni pricepuţi
şi ambiţioşi (Florin Bercean- tehnicianul şi antrenorul lotului naţional, Simona Richter – antrenor
second şi Gianina Andreica- antrenorul fetelor de la U CSM Cluj),
judokanele nu au o viaţă simplă
şi puţini ştiu ce se ascunde în
spatele unei medalii de aur, argint sau bronz.

O zi obişnuită
din viaţa unei judoka
Ce înseamnă pentru ele o zi
obişnuită, s-ar putea ca pentru
un om de rând să fie o zi deosebită. Ce face un om simplu într-o
zi în care se simte solicitat, fetele noastre fac în fiecare zi! “O zi
obişnuită din viaţa mea este foarte încărcată Adică este foarte obositoare, fără prea mult timp liber,
deoarece am două antrenamente,
iar pe lângă asta merg cateva ore
şi la scoală, apoi studiez puţin,
după care mă odihnesc!”, asta ne
spunea Alexandra Pop.
Ioana Stoica ne-a confirmat şi
ea acelaşi lucru: „Este foarte tensionată o zi din viaţa mea din cauza programului foarte încărcat,

având două antrenamente, şcoală plus meditaţii, iar timpul pentru mine este foarte puţin!”

Ce înseamnă performanţa
Pentru că au un program încărcat şi totuşi reuşesc să facă faţă cu
brio, ne-am dorit să aﬂăm şi ce înseamnă performanţa pentru ele.
Alexandra Pop (foto stg.):
,,Pentru mine performanţa este
o provocare la care trebuie să

ajungi la cel mai înalt nivel, asta doar dacă îţi doreşti! ”
Ioana Stoica (foto dr.): ,,Performanţa înseamnă să faci multe
sacrificii, să fii disciplinat, să respecţi anumite reguli…pentru a
ajunge la cel mai înalt nivel! ”
După cum spuneam, judo-ul
nu este un sport pe care îl poţi
practica cu uşurinţă, de aceea el
poate aduce şi unele regrete în
viaţa sportivelor.

„Am unele regrete. Când eram
mică mi-aş fi dorit să joc fotbal,
dar mi s-a părut un sport de băieţi şi am început să practic judo, pentru că este un sport complex şi până în momentul de faţă am avut mari satisfacţii!”, ne-a
spus Alexandra Pop.
„Da, am foarte mici regrete.
Când eram mică îmi plăcea foarte
mult handbalul ştiind că judo este un sport pentru băieţi, dar mer-

gând la antrenamente mi-am schimbat părerea şi mi-am dat seama că
acest sport chiar mi se potriveşte!”, a declarat şi Ioana Stoica.
Deşi sunt la începutul drumului spre adevărata performanţă,
cele două sunt perseverente şi
merg înainte cu dorinţa de a fi
cele mai bune, avându-le ca şi
exemplu pe Corina Căprioriu şi
Alina Dumitru, în fiecare zi la antrenamente.
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Colţul psihologului

Cât de mult contează
medaliile olimpice

Marius Crăciun, psiholog
Dintre proiectele noului guvern remarcăm atenţia acordată
sportului prin declaraţii destul
de spectaculoase. Astfel se doreşte menţinerea României printre primele 15 naţiuni ale lumii

la Jocurile Olimpice - Londra
2012. Dincolo de această dorinţă optimistă se nasc nişte întrebări fireşti. Oare putem prevedea numărul de medalii pe care
le vom cuceri la Olimpiadă mai
ales că ştim cu toţii cât de puţi-

nă atenţie şi bani s-au acordat
sportului în ultima perioadă ? Nu
este oare prea târziu să facem
astfel de predicţii? Ştim cât de
greu se pot face în ziua de astăzi predicţii în domenii cum ar
fi cel economic unde se lucrează cu cifre şi bani.
Dincolo de aceste lucruri ne
punem întrebarea: Oare de ce
contează aşa de mult medaliile?
Ne fac ele mai sănătoşi, mai
deştepţi sau mai importanţi? Oare devenim cetăţeni mai responsabili? De ce este nevoie să promovăm un număr restrâns de
sportivi foarte buni care îşi fac
treaba în mod excepţional? Are
legătură cu nevoia noastră de a
avea eroi şi modele de rol, ne
ajută să ne împlinim identitatea
naţională? Poate este exagerată
nevoia noastră de a avea eroi şi
de a fi pe podium. Eu cred că am
avea o mai mare nevoie să fim
încrezători în noi înşine.
Conform ultimelor date, mai
mult de jumătate dintre români
(60%) declară că nu participă în
mod regulat la activităţi fizice.
În acest context, am avea nevoie de un alt mod de raportare la
performanţa sportivă şi la sport
în general. În locul unui model
centralizat de pregătire şi de se-

parteneri şi sponsori

lectare a talentelor în doar câteva sporturi (gimnastica, atletism,
canotaj) în vederea obtinerii de
performanţe indiferent de costuri, ar fi de preferat o promovare în ansamblu a sportului şi
asigurarea accesului la pregătire pentru toţi oamenii. O astfel
de politică în sport ar pune participarea pe primul loc şi performanţa pe loc secund, prin dezvoltarea infrastructurii sportive
la toate nivelurile, astfel încât
toate sporturile să fie accesibile
celor interesaţi. Din păcate ţara
noastră este departe de realizarea acestei politici democratice
în sport şi mai degrabă ne aminteşte de stilul statelor comuniste totalitare care erau preocupate pentru a obţine rezultate concretizate prin cât mai multe medalii la Jocurile Olimpice. Mai
trist este faptul că am abandonat tradiţia sportul de masă considerându-l vetust, cu un rol mai
degrabă secundar. Acum, mai
mult decât oricând, trebuie să
realizăm că principiile democratice ar trebui adoptate şi în sport.
Aplicarea acestor principii, care
asigură şanse egale de participare pentru fiecare cetăţean, deşi
mai costisitoare, produc beneficii sociale şi personale mult mai

mari decât stilul totalitar, autoritar. Este păcat că noi nu realizăm (conducerea sportului românesc) că acest model poate
genera performanţe poate chiar
mai mari decât investiţiile directionate doar spre vârfuri. Este la
fel cum putem să obţinem victoria fără să ne gândim în mod expres la acest lucru.
După terminarea Olimpiadei
de la Londra ar trebui luate măsuri de reformare a sistemului
sportiv românesc în sensul unei
schimbări radicale a politicii sportive. Mă refer la extinderea investiţiilor în sportul pentru toţi
ca metoda de educaţie şi de formare, la programe pentru sportului juvenil şi nu în ultimul rând
la investiţii în resursa umană
(antrenori şi personal tehnic).
Stimularea performanţei de vârf
nu poate fi oprită, dar numărul
de medalii nu duce automat la
creşterea stării de bine a populaţiei. Desigur, să privim la televizor realizările sportive ale conaţionalilor noştri ne poate umple de mândrie, dar parcă sănătatea noastră este mai importantă şi acest deziderat nu poate fi
realizat fără ca să participăm noi
înşine la activităţi sportive, indiferent de vârstă.

