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„U“ Jolidon luptă 
pentru podium

Vicecampioanele de la „U“ Jolidon au pierdut meciul din deplasare de la HCM 
Roman, dar au învins acasă formaţia SCM Craiova. Elevele lui Gheorghe Covaciu se 
luptă cu HC Zalău, Oţelul Galaţi şi HC Dunărea Brăila pentru locurile 2-3. Pagina 4

„U“n punct de vedere

Schimbări esenţiale
Ovidiu VASU 

– director executiv CS Universitatea Cluj-Napoca

Legea educaţei fizice şi sportului a fost 
modificată de curând în mod esenţial. Astfel, clu-
burile sportive vor putea avea una sau mai multe 
echipe participante în ligile profesioniste. De ce 
este importantă această prevedere? Dacă până 
acum un club profesionist se putea înfiinţa pentru 
o singură ramură sportivă, odată cu modificarea 
legii, un club sportiv  poate să aibă mai multe 
echipe angrenate în competiţiile profesioniste. 
Astfel, Clubul Sportiv Universitatea poate partici-
pa şi în liga profesionistă de handbal, dar şi în liga 
profesionistă de baschet.

A doua modificare importantă a legii educaţiei 
fizice şi sportului este aceea care va permite, ca în 
cadrul aceluiaşi club să activeze atât sportivi ama-
tori cât şi sportivi profesionişti, adică vom avea 
sportivi angrenaţi în competiţiile naţionale de ama-
tori (atletism, judo), dar şi echipe care vor participa 
în ligile profesioniste (handbal, baschet, volei). 

Odată cu aceste modificări, pentru clubul 
Universitatea se poate deschide o etapă nouă, care 
să însemne echipe mai puternice, sportivi mai bine 
plătiţi. Cadrul legislativ existent se completează în 
mod fericit cu aceste noi prevederi. Realizarea ace-
stui deziderat ar contribui în mod decisiv la relan-
sarea sportului la nivel de performanţă. Cluburile 
actuale ar putea participa, astfel, în toate competiţiile, 
de la nivel de amatori până la nivelul profesionist 
fără să existe spectrul desfiinţării acestor cluburi, 
sau fără să fie nevoie de înfiinţarea de noi cluburi 
sportive în locul celor existente deja. 

Nu vreau să închei fără să amintesc propunerea 
înaintată guvernului de creştere a indemnizaţiei de 
efort pentru sportivi, de la 560 de lei în momentul de 
faţă, la o valoare de 1600 de lei. Această creştere nu 
necesită majorări bugetare. Sunt sportivi, şi nu puţini, 
care trebuie să beneficieze de valoarea noii indemnizaţii 
de efort şi odată cadrul legislativ creat, clubul 
Universitatea va putea să îi recompenseze în acest 
mod.

Am dorit să aduc la cunoştinţă aceste lucruri pen-
tru ca sportivii şi antrenorii clubului, suporterii, iubi-
torii de sport, să ştie că se fac eforturi permanente 
pentru ca Clubul Universitatea să obţină performanţe 
cât mai bune, iar sportivii clubului să fie mulţumiţi 
de ceea ce fac la Cluj.

 Voleibaliştii au obţinut două victorii cu 3-0 în 
ultimele meciuri Pagina 6

  După trei victorii consecutive în deplasare, 
„U“ Mobitelco BT a pierdut acasă Pagina 2

Primăria 
şi Consiliul Local Cluj
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“U” Mobitelco a pierdut 
acasă cu BCM Piteşti
Campioana României la baschet masculin, “U” Mobitelco BT Cluj, a fost învinsă, pe 
teren propriu, de câştigătoarea Cupei României, BCM U Piteşti, scor 72-75.

Ovidiu Tebu

Partida a contat pentru etapa 

a 23-a a Diviziei A, iar scorul 

pe sferturi a fost: 16-15, 

19-24, 18-17 si 19-19.

Cu un lot măcinat de acciden-

tări, antrenorul clujenilor, Mar-

cel Ţenter a decis să înceapă par-

tida cu următorul „cinci”: Mihail 

Paul, Zoran Krstanovic, Vladimir 

Mijovic, David Lawrence şi Kyn-

dall Dykes. De partea cealaltă, 

Tudor Costescu i-a trimis în te-

ren din primul minut pe: Uros Ve-

lickovic, Damien Kinloch, Ivan 

Stefanovic, Darko Vujacic şi pe 

Octavian Popa Calota.

Cei aproximativ 2000 de spec-

tatori prezenţi la Sala Sporturilor 

“Horia Demian” au avut parte de 

un meci echilibrat, dar la finalul 

căruia “U” Mobitelco a trebuit să 

se recunoască învinsă de proas-

păta câştigătoare a Cupei Româ-

niei, BCM U Piteşti.

Zoran Krstanovic, cu 24 de 

puncte, a fost cel mai bun mar-

cator din echipa clujeană, el fi-

ind urmat de Kyndall Dykes cu 

17 puncte şi de David Lawrence 

cu 12 puncte. De la piteşteni s-a 

remarcat Slobodan Popovic cu 22 

de puncte şi 10 recuperări.

„Ne aşteptam la un meci foar-

te greu. Dar nu mă aşteptam să 

jucăm noi atât de haotic, am avut 

multe mingi pierdute, avem câţi-

va jucători care pierd mai multe 

mingi pe meci. Ne lipseşte tăria 

de caracter în anumite momente, 

în special acasă. Încercăm să în-

cropim o echipă care să facă fa-

ţă campionatului, mai ales că toa-

te echipele s-au întărit, înafara 

noastră şi a celor de la Ploieşti. 

Sunt convins că această echipă 

ar fi arătat altfel cu Silvăşan, Che-

treanu sau Morris în teren. Am 

mai spus-o, nu contează ce faci 

într-o zi bună, conteaza ce faci 

într-o zi proastă, iar noi am avut 

astăzi o zi proastă şi nu am reu-

şit să facem faţă”, a declarat pre-

şedintele executiv al celor de la 

“U” Mobitelco, Mircea Cristescu

„Avem experienţa să jucăm ast-

fel de meciuri, şi în mod normal 

noi rezolvăm astfel de meciuri, 

mai ales cănd avem 7 puncte 

avans şi 2 minute jumătate de 

joc, în mod normal trebuia să în-

chidem jocul. Au fost câteva gre-

şeli în lanţ, eu mi-am epuizat ti-

me-out-urile destul de devreme, 

în sfertul al treilea, pentru că nu 

am avut o evoluţie constantă, iar 

peste toate acestea nici schimbă-

rile pe care le-am făcut nu au îm-

bunătăţit starea echipei. Pentru 

mine personal este dureros, este 

al doilea meci pierdut acasă con-

secutiv, nu cred că ne-am mai în-

tâlnit cu această situaţie. Urmea-

ză un meci foarte dificil la Rovi-

nari şi doar de noi depinde în ce 

direcţie o vom lua”, a declarat 

antrenorul Marcel Ţenter.

„O victorie importantă pentru 

noi obţinută în deplasare, urma-

re din păcate a înfrângerii de aca-

să cu CSM Bucureşti. Am câşti-

gat cu organizare, cu un pic mai 

multă determinare, deşi am avut 

momente de cădere în apărare, 

însă pe care am reuşit să le com-

pensăm cu câteva aruncări de trei 

puncte în momentele oportune. 

Cred ca în apărare s-a decis acest 

meci. Deşi nu am avut întotdeau-

na situaţii clare de a marca, fizic 

şi psihic am făcut faţă”, a decla-

rat, conform www.u-mobitelco.

ro, antrenorul piteştenilor Tudor 

Costescu

În urma acestui rezultat, BCM 

U Piteşti a acumulat 32 de punc-

te şi a urcat pe poziţia a 8-a în 

clasamentul Diviziei A, în timp 

ce clujenii ocupă prima poziţie a 

clasamentului, cu 36 de puncte, 

dar au cu două meciuri mai mult 

decat BC Timişoara care are 35 

de puncte şi ocupă locul 3.

În cadrul etapei a 24-a a Divizi-

ei A, „U” Mobitelco BT va face de-

plasarea la Rovinari pentru duelul 

cu Energia. Înaintea acestui meci, 

Energia Rovinari ocupă locul 10 în 

clasament cu 30 de puncte, iar pe 

teren propriu gorjenii au 6 victorii 

şi 3 înfrângeri. În ultimul meci dis-

putat, Energia Rovinari a pierdut pe 

terenul celor de la CSM Bucureşti 

cu scorul de 100 la 81. În tur, “U” 

Mobitelco a pierdut în faţa celor de 

la Energia Rovinari, scor 89 – 92.

Partida dintre Energia Rovianri 

şi “U” Mobitelco BT Cluj-Napoca 

va avea loc luni, 5 martie, cu în-

cepere de la ora 19.00. Meciul se 

va desfăşura la Sala Sporturilor din 

Târgu Jiu şi va fi  transmis în di-

rect de DigiSport.
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CLASAMENT
L ECHIPA M V Î P

1 "U" Mobitelco BT Cluj 21 15 6 36

2 Gaz Metan Mediaş 21 16 5 36

3 BC Timişoara 19 16 3 35

4 CSM Bucureşti 21 14 7 35

5 CSM Oradea 21 13 8 34

6 BC Mureş Târgu-Mureş 20 13 7 33

7 CSU Asesoft Ploieşti 20 13 7 33

8 CSU Atlassib Sibiu 20 12 8 32

9 BCM U Pitești 21 11 10 32

10 CS Energia Rovinari 20 10 10 30

11 SCM Universitatea Craiova 21 8 13 29

12 Dinamo Bucureşti 21 7 14 28

13 CSS Giurgiu 21 5 16 26

14 BC Miercurea Ciuc 21 2 19 23

15 CS Politehnica Iaşi 22 0 22 22

16 CS Otopeni 0 0 0 0
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CLASAMENTE
CLASAMENT VOLEI MASCULIN

L ECHIPA M V Î P

1 Remat Zalău 21 20 1 58

2 CVM Tomis Constanța 20 18 2 52

3 Dinamo București 21 15 6 44

4 Știința Epxplorări Baia Mare 21 11 10 37

5 VCM LPS Piatra Neamţ 21 12 9 36

6 CSA Steaua București 21 11 10 33

7 CS Unirea Dej 20 11 9 32

8 SCM U Craiova 21 9 12 27

9 CSM Agronomia București 21 8 13 25

10 Universitatea Cluj 21 7 14 21

11 CSU Galați 21 2 19 6

12 Universitatea Timișoara 21 1 20 4

CLASAMENT VOLEI FEMININ
L ECHIPA M V Î P

1 Ştiinţa Bacău 19 17 2 52

2 CSV 2004 Tomis Constanța 17 15 2 43

3 Dinamo Romprest București 18 13 5 40

4 CSU Medicina Târgu Mureș 19 13 6 39

5 CSM Bucureşti 19 13 6 37

6 VC Unic LPS Piatra Neamţ 17 12 5 35

7 SCM U Craiova 19 10 9 30

8 CSM Lugoj 20 6 14 20

9 Universitatea Cluj 18 4 14 11

10 ACS Penicilina Iași 18 3 15 10

11 CSM Sibiu 19 2 17 8

12 SCM CSU Argeș Pitești 19 3 16 8

CLASAMENT HANDBAL F
L ECHIPA M V E Î P

1 Oltchim Râmnicu Vâlcea 14 14 0 0 28

2 HC Zalău 17 11 3 3 25

3 Oţelul Galaţi 16 11 1 4 23

4 „U“Jolidon Cluj-Napoca 15 10 1 4 21

5 HC Dunărea Brăila 15 10 1 4 21

6 Corona 2010 Brașov 17 8 0 9 16

7 CSM Bucureşti 16 7 1 8 15

8 HCM Roman 17 7 1 9 15

9 Universitatea Neptun Constanța 16 6 2 8 14

10 HCM Baia Mare 16 6 1 9 13

11 CSM Ploieşti 17 5 2 10 12

12 CSM Cetate Devatrans 16 4 2 10 10

13 CSM Bacău 2010 17 4 1 12 9

14 SCM Craiova 17 2 0 15 4

CLASAMENT HANDBAL M
L ECHIPA M V E Î P

1 HCM Constanța 17 17 0 0 34

2 Știința Dedeman Bacău 17 14 0 3 28

3 Universitatea Bucovina Suceava 17 10 2 5 22

4 HC Odorhei 17 8 3 6 19

5 CS Caraş-Severin 16 9 1 6 19

6 Dinamo Călăraşi 17 8 2 7 18

7 Energia Pandurii Târgu Jiu 17 8 2 7 18

8 Politehnica Timişoara 17 8 0 9 16

9 Potaissa Turda 17 7 2 8 16

10 CSM Satu Mare 17 5 2 10 12

11 CSM Bucureşti 16 5 1 10 11

12 CSM Ploieşti 17 4 3 10 11

13 Universitatea Transilvania Cluj 17 4 2 11 10

14 Steaua București 17 0 2 15                                                                                 2

Mihai Silvăşan

De aproximativ o săptămână 

se vorbeşte foarte mult în Sta-

tele Unite ale Americii despre 

un jucător de baschet pe nume 

Jeremy Lin. Este un american 

de origine asiatică, joacă la New 

York Nicks, unul dintre cele mai 

mari cluburi de baschet din lu-

me, iar în ultimele cinci me-

ciuri are prestaţii extraordina-

re, facând pe toată lumea să 

vorbească despre el ca fiind 

unul dintre viitoarele supersta-

rur i  a le  L ig i i  de Baschet 

Nord-Americane. 

Până aici nu pare nimic spe-

cial în povestea lui. O să vă în-

trebaţi ce e aşa spectaculos, 

doar e normal să mai apară, din 

când în când, câte un superstar 

care să atragă toată atenţia. Lu-

mea are nevoie de asemenea su-

perstaruri, iar copiii au nevoie 

de modele. Ce îl face pe acest 

tânăr jucător o raritate în lu-

mea sportului este faptul că a 

absolvit la Harvard, una din ce-

le mai bune universităţi din 

SUA, care a dat de-a lungul tim-

pului mulţi câştigători ai pre-

miului Nobel. Chiar dacă nu es-

te nici pe departe înzestrat cu 

aceleaşi calităţi fizice precum, 

până în urmă cu câteva zile, 

mult mai celebrii Lebron James, 

Kobe Bryant sau Kevin Durant, 

a reuşit să se strecoare în lu-

mea lor şi, ce e şi mai impor-

tant, a reuşit să demonstreze 

că educaţia la cel mai înalt ni-

vel nu este total paralelă cu 

sportul la cel mai înalt nivel. 

Majoritatea sportivilor nu au 

norocul să câştige în scurta lor 

carieră bani pentru o viaţă în-

treagă şi, din păcate mulţi au 

un contact, de multe ori dra-

matic, cu realitatea. 

De aceea, cred cu tărie că ti-

nerii care aspiră la o carieră în 

lumea sportului de performan-

ţă au foarte mare nevoie de mo-

dele precum Jeremy Lin,  pen-

tru care educaţia e cel puţin la 

fel de importantă precum spor-

tul.

Silvăşan: 
Sportul şi educaţia

VIktoria Petroczi, 
este portar la ¨U¨ 
Jolidon şi a împlinit 
29 de ani în 27 
februarie.

Răzvan Vâlcelean, 
este extremă la ¨U¨ 
Transilvania şi a 
împlinit 23 de ani în 
25 februarie. 

Andreea Tetean, este 
centru la ¨U¨ Jolidon 
şi a împlinit 23 de 
ani în 22 februarie.

CS Universitatea 
şi monitorulcj.ro 
vă urează:
La mulţi ani!
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Cristina BOTÂRCĂ

“U” Jolidon a facut instruc-

ţie cu “lantern roşie” în 

etapa a XVII-a Ligii 

Naţionale de handbal femi-

nin, scor final 35-28 (15-15). 

Partida a adus două puncte 

importante pentru “studen-

tele” lui Gheorghe Covaciu, 

după dueul rece de la 

Roman, ajungând la două 

puncte diferenţă de ocupan-

ta locului trei în clasament, 

Oţelul Galaţi.

Această victorie reprezintă o 

şansă în plus pentru handbaliste-

le clubului Universitatea Jolidon 

de a ocupa un loc pe podiumul 

Ligii Naţionale de handbal femi-

nin. “Alb-negrele” au făcut un 

meci de excepţie în Sala Sportu-

rilor ”Horia Demian”, reuşind vic-

toria în faţa formaţiei SCM Craio-

va. Spre surprinderea vicecampi-

oanelor, prima repriză a început 

promiţător pentru craiovence, ca-

re în minutul 10 s-au desprins la 

3 goluri diferenţă în faţa de gaz-

delor. Clujencele au intrat relaxa-

te în partida cu ocupanta ultimu-

lui loc în clasamentul naţional, lă-

sându-se conduse de adversare în 

prima parte reprizei. Pentru a nu 

mai repeta eşecul de la Roman, 

handbalistele Clujului s-au mobi-

lizat şi au redus din handicap, re-

uşind să se desprindă la un punct 

diferenţă în minutul 17. La finele 

primei reprize, tabela de marcaj 

indica 15-15, oferind astfel şansa 

ambelor echipe la victorie.

Mai proaspete în repriza 
a doua

În repriza secundă, experien-

ţa jocului la nivel internaţional 

şi-a spus cuvântul, gazdele re-

uşind să se distanţeze treptat de 

oltence, cu excepţia primelor 10 

minute, 21-20. Au urmat apoi 

faze de joc create de “alb-ne-

gre” care au ţinut la distanţă ad-

versarele, partida reprezentând 

în final o victorie pentru “U” 

Jolidon. Astfel, clujencele au 21 

de puncte, la un pas de locul 3 

al clasamentului, iar SCM Cra-

iova rămâne ultima clasată, cu 

4 puncte.

Covaciu: ¨Prima repriză 
a fost modestă¨

Gheorghe Covaciu, antreno-

rul vicecampioanelor, a decla-

rat la finalul victoriei cu SCM 

Craiova că elevele sale au fju-

cat modest în prima repriză, dar 

au reuşit să se mobilizeze mult 

mai bine în partea a doua a 

jocului„Prima repriză a fost mai 

modestă, fetele au intrat mai re-

laxate, dar la pauză a fost în re-

gulă şi până la urmă au jucat 

destul de bine. Mă aşteptam să 

ne pună probleme SCM Craio-

va, pentru că de la locul 2 pâ-

nă la locul 14 echipele sunt apro-

piate ca valoare. Fetele mele au 

intrat în prima repriză relaxate, 

dar în a doua repriză au luat jo-

cul în serios”, a declarat Ghe-

orghe Covaciu, antrenorul for-

maţiei “U” Jolidon, la finele par-

tidei.

Chintoan, 10 goluri

Pentru “U” Jolidon au marcat 

Florina Chintoan 10 goluri, Mi-

haela Tivadar 9, Mihaela Ani-Se-

nocico 4, Nicoleta Dincă 4, Mag-

dalena Paraschiv 3, Clara Vădi-

neanu 3 şi Laura Oltean 2.

Pentru SCM Craiova au mar-

cat: Han 8, Gogoriţă 7, Lazarin 

4, Ilie 3, Mitran 2, Ianaşi 1, Pă-

tuleanu 1, Briscan 1, Crăciun 1.

Eliminate din Europa 
de Dinamo Volgograd

„U” Jolidon a pierdut dubla 

cu Dinamo Volgograd şi a ratat 

astfel calificarea în sferturile Cu-

pei Cupelor. În manşa tur, ele-

vele lui Gheorghe Covaciu au 

început cu succes primele 15 mi-

nute ale jocului, continuarea ne-

fiind însă de partea lor, adver-

sarele preluând conducerea. Ex-

perienţa rusoaicelor şi-a spus 

cuvântul, clujencele nereuşind 

să mai ţină pasul, scor final 

29-24. „Prima parte a meciului 

a fost a noastră, am rezistat 15 

minute, după care nu am mai 

făcut faţă jocului. Ştiam că va 

fi foarte greu, pentru că ele au 

multe jucătoare experimentate, 

dar o victorie aici ar fi însem-

nat altceva. Mă bucur că au ve-

nit mulţi spectatori, ne-au încu-

rajat şi ne-am fi dorit să-i facem 

fericiţi. Stoian s-a lovit la ge-

nunchi, sper că nu e nimic grav, 

însă nu din cauza aceasta am 

pierdut”, a declarat la finalul 

meciului Gheorghe Covaciu, an-

trenorul vicecampioanei.”

Ce-a dea doua manşă a avut 

aceiaşi sorţi de izbandă. Pe fi-

nal de joc experienţa campioa-

nei Rusiei, care are în compo-

nenţă nu mai puţin de trei fos-

te campioane mondiale şi-a pus 

amprenta, iar gazdele s-au im-

pus în cele din urmă cu scorul 

de 35-31 şi cu scorul general de 

64-55, au obţinut calificarea în 

sferturile de finală ale Cupei Cu-

pelor.

“U” Jolidon a învins 
pe SCM Craiova
Vicecampioanele au obţinut o victorie binemeritată în faţa echipei de pe ultimul loc 
din clasamentul Ligii Naţionale. 

Abonează-te la monitorul

¤  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
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SOCIAL

Fertilizarea in vitro
merge mai greoi la ClujClujul a realizat cele mai puține fertilizări in vitro din țară. 

Pagina 2
POLITICĂ

Atitudinea PSD şi PNLafectează RomâniaAtitudinea celor din PSD şi PNL este cu atât mai gravă cu cât acum se discută bu-getul UE, spune europarlamentarul PDL Rareş Niculescu. 
Pagina 5

SPORT

La o victorie de podium„U“ Mobitelco BT va primi mâine vizita celor de la BC Mureș, iar dacă înving vor urca pe locul 3. 
Pagina 7

VINERI - SÂMBĂTĂ | 27 - 28 ianuarie 2012 | anul XV, nr. 15 (3732) | 12 pagini | 1 leu

Căminele şi facultăţile clujene sunt împânzite de pliante cu oferte de produse care vin odată cu promisiunea creşterii capacităţii de 
memorare. 

Nevoia de a memora în puţin timp „cantităţi” mari de informaţie a primit repede răspuns pe piaţa locală. 

Ce-i motivează pe cei care vând astfel de produse şi ce spun nutriţioniştii? Pagina 3

Ce îţi prezic astrele?    HOROSCOPUL în pag. 9 Astăzi la TV: Ultimul viking (sua-ger., 2008, acţiune)                        ora 23.10      PROGRAMELE TV în pag. 11

ECONOMIC
Băncile austriece nu îşi reduc expunerea în ţară

SOCIAL

700 de tătici clujeni, în concediu de creştere a copilului
ACTUALITATE
Sprijin clujean pentru turiştii blocaţi de zăpadă

Numărul bărbaţilor din Cluj care au intrat anul tre-cut în concediu pentru creşterea copilului a fost de 700, cifra fi ind mai mi-că decât cea din 2010, dar egală cu cea din 2009. Nu-mărul bărbaţilor dispuşi să rămână acasă pentru a-şi creşte copiii a fost, în 2011, de 10 ori mai mic decât al femeilor. Astfel, în cursul anului trecut, Agenţia pen-tru Plăţi şi Inspecţie Soci-ală Cluj a completat 7.000 de dosare pentru femeile care au intrat în concediu de maternitate.
Potrivit datelor furniza-te de instituţia amintită, 900 de bărbaţi au cerut in-demnizaţie de creştere a copilului în cursul anului 2010 şi 739 în 2009. Con-diţiile pentru concediul de paternitate sunt aceleaşi ca 

cele pentru acodarea celui de maternitate. Una dintre condiţiile acordării indem-nizaţiei de creştere a copi-lului este ca părintele să fi  avut un contract de mun-că încheiat cu 12 luni îna-inte de ziua în care se naş-te copilul. În cazul taţilor, aceştia nu pot intra în con-cediu de paternitate decât după încheierea celor 42 de zile de concediu pe ca-re mama trebuie să şi le ia pentru naştere.
Stabilirea cuantumului indemnizaţiei se face ca şi în cazul mamelor, ea pu-tând fi între 600 şi 3.400 de lei pe lună, în funcţie de veniturile pe care le-a avut fiecare înainte de in-trarea în concediu. Dura-ta concediului de materni-tate poate fi de unul sau doi ani. D.B.M.

În judeţul Cluj nu există la ora actuală niciun turist blo-cat în munţi din cauza căde-rilor masive de zăpadă din ul-timele zile. Pentru a preveni astfel de situații, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turis-mului (MDRT), alături de Fe-deraţia Patronatelor din Turis-mul Românesc (FPTR), au ce-rut structurilor de primire tu-ristică membre ale FPTR să acorde mese şi băuturi calde gratuite, dar şi o reducere de 50% din valoarea cazării, pen-tru persoanele care au rămas blocate din cauza viscolului.Preşedintele FPTR, Moha-mmad Murad, a estimat că peste 10.000 de turişti erau ieri blocaţi în diverse oraşe şi sta-ţiuni din întreaga ţară din ca-uza vremii. „Cheltuielile ge-nerate de această măsură de ajutor vor fi  suportate integral din bugetul FPTR. Persoane-

le afl ate în situaţii de urgenţă care doresc să benefi cieze de sprijinul acordat de MDRT şi FPTR pot apela nonstop şi gra-tuit linia telverde pentru tu-rism 0800.86.82.82, iar ope-ratorii îi vor îndruma spre cea mai apropiată structură de pri-mire turistică”, a spus Murad.Răspunzând solicitării, la Cluj, reprezentanții AB Onix Hotel au pregătit un pachet special pentru cei afl ați în situații de acest fel. „Oferim reducere de 50% la cazare, mic dejun gratuit, ceai și ca-fea calde, transport și, dacă este nevoie, asigurăm și su-port medical”, ne-a declarat Manuela Moldovan, director la Onix Hotel. „Dacă se vor anula și alte curse de avion de la Cluj, putem fi  apelați la telefon 0264.414.076”, ne-a mai precizat reprezentanta Onix Hotel.

Preşedintele Raiffeisen Bank, Steven Cornelis van Groningen, l-a informat joi pe şeful statului, Traian Bă-sescu, cu privire la noile re-glementări ale Băncii Naţi-onale a Austriei referitoare la cerinţele de capital şi li-chiditate, el apreciind că im-pactul acestora va fi  nesem-nifi cativ pentru România.„Preşedintele României a fost informat cu privire la noile reglementări ale Băn-cii Naţionale a Austriei cu privire la cerinţele de capi-tal şi lichiditate, domnul van Groningen apreciind că im-pactul acestor reglementări va fi  nesemnifi cativ pentru România”, se precizează în-tr-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.Şeful statului l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe preşe-dintele Raiffeisen Bank S.A., 

Steven Cornelis van Gronin-gen, cei doi ofi ciali discutând şi despre necesitatea dezvol-tării capitalului românesc prin stimularea economisirii.În cadrul întâlnirii a fost abordată şi nevoia de a îmbu-nătăţi competitivitatea Româ-niei, atât la nivel de sistem bancar, cât şi la nivelul me-diului economic, în general, menţionează sursa citată.Potrivit comunicatului, şeful statului şi preşedintele Raiffeisen Bank S.A. au fost de acord asupra necesităţii continuării dialogului dintre autorităţi şi mediul de afa-ceri, van Groningen, care es-te şi preşedinte al Consiliu-lui Investitorilor Străini, ară-tând că acest organism va continua să propună măsuri concrete pentru creşterea competitivităţii mediului economic românesc.
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Zboruri anulate 
și trenuri întârziateNinsoarea a dat peste cap traficul aerian şi feroviar. Ce curse au fost ieri anulate? Pagina 3

Proiect de lege
împotriva coplăţiiDeputatul Mircia Giurgiu va depune un proiect de lege 
pentru anularea coplăţii din sistemul sanitar. Pagina 2

Afaceri profitabile mai ales în sesiuneSesiunea studenţească aduce noi afaceri şi creşte altele
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Fertilizare
merge m
Clujul a realizat 
in vitro din țară. 
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Atitudinea
afectează R
Atitudinea celor diatât mai gravă cu c
getul UE, spune euRareş Niculescu. 
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La o victorie
„U“ Mobitelco BT vcelor de la BC Mureșurca pe locul 3. 

Ce îţi prezic astrele?   

SOCIAL

700 de tătici
de creştere a

Numărul bărbaţilorCluj care au intrat anulcut în concediu pencreşterea copilului a de 700, cifra fiind mai fifi
că decât cea din 2010, egală cu cea din 2009. Nmărul bărbaţilor dispuşirămână acasă pentru acreşte copiii a fost, în 201de 10 ori mai mic decât femeilor. Astfel, în cursanului trecut, Agenţia petru Plăţi şi Inspecţie Socală Cluj a completat 7.00de dosare pentru femeilcare au intrat în concediude maternitate.
Potrivit datelor furnizate de instituţia amintită900 de bărbaţi au cerut in-demnizaţie de creştere acopilului în cursul anului2010 şi 739 în 2009. Con-diţiile pentru concediul de paternitate sunt aceleaşi ca 
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Duel european 
pentru „U“ Jolidon

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

„U“n punct de vedere

Performan a 
creeaz  modele

Olga STANCIU 

– preşedinte secţie handbal feminin

Când spunem s n tate, educa ie, cultur , 

sport, spunem viitor în cele mai profunde 

valen e. Educa ia prin sport, practicarea 

sportului de mic copil, contribuie determinant 

la formarea deprinderilor pentru a ajunge la 

succes, la atingerea i dep irea unui obiectiv, 

la … autodep ire, în reflexii de vigoare, 

s n tate i optimism. Prin sport se deprind 

acele obi nuin e care ne diferen iaz  ulterior 

în înving tori sau învin i. Prin sport se 

formeaz  acea atitudine care ne face curajo i 

i încrez tori c  orice vis poate deveni 

relitate, dac  credem cu adev rat c  “se 

poate” i muncim pe m sur !

Prin sport copilului i se formeaz  de mic 

capacitatea de a lua decizii i capacitatea de 

a- i asuma rezultatul deciziilor luate (ratarea 

unui atac, primirea unui gol etc.) Sportul ne 

înva  s  ne asum m succesul, dar i e ecul, 

iar teama de e ec este una din marile furtuni 

interioare… Acceptarea unei înfrângeri nu 

înseamn  resemnare i apatie ci un pas 

necesar spre succes.

Prin sport se formeaz  mai ales gustul spre 

competi ie. În sport ( i în via !) competi ia 

creaz  performan  … Iar PERFORMAN A 

creaz  MODELE. Societatea româneasc  are 

nevoie, mai mult ca oricând, de modele într-o 

perioad  marcat  interna ional de crize 

mondiale financiare, sociale, politice sau 

culturale. Contextul economic interna ional, 

scepticismul acestei perioade, ar trebui s  ne 

determine în plus s  ne întoarcem cu mai mare 

aten ie privirea spre sport, spre adev ratele 

modele pe care performan a sportiv  le 

creaz , pentru a deveni mai perseveren i i 

mai tenace în dorin a de a r zbi într-o 

perioad  foarte dificil .
Continuare în pagina 3

  Echipele de volei au înregistrat victorii în 

ultimele etape. 
Pagina 7

  Evoluții oscilante pentru campionii 

de la „U“ Mobitelco BT. Pagina 2
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Cristina Salvan

Handbaliştii de la „U” 

Transilvania au fost învinşi, 

miercuri, în deplasare, scor 

36-24, de cei de la HCM 

Constanţa, într-o partidă din 

etapa cu numărul XVII a 

Ligii Naţionale.

Soarta acestei întâlniri a fost ho-

tărâtă încă din prima repriză, şi 

asta pentru că oaspeţii, care s-au 

prezentat cu un lot marcat de ac-

cidentări, au cedat destul de repe-

de. Tehnicianul Liviu Jurcă a fost 

nevoit să folosească mai mulţi ju-

niori, printre care Ramon Şomlea 

şi Alexandru Draia, pentru a supli-

ni absenţele lui Alexandru Micu, 

care a suferit o entorsă la gleznă, 

Radu Lazăr, care are hernie de disc 

şi urmeză să fi e operat, Cristinel 

Burcă, care suferă de o ruptură 

musculară şi Vlad Vlăduţ, acesta 

din urmă suferind o întindere la li-

gamentele de la gleznă. Astfel 

„alb-negri” au intrat la vestiare 

conduşi cu 10 goluri, respectiv 19-9.

Cu toate că oaspeţii au evoluat 

mai bine în partea secundă a me-

ciului, diferenţa de scor s-a majo-

rat. La fi nalul celor 60 de minute 

tabela de marcaj a indicat 36-24, 

în favoarea gazdelor.

Tritean: ̈ A fost un meci destul 
de bun¨

„A fost totuşi un meci destul de 

bun, în condiţiile în care avem 10 

oameni, din care 2 sunt juniori şi 

juniori chiar mici. A fost o premi-

eră pentru o echipă din România 

să folosească doi juniori atăt de 

mici, care au şi marcat, şi asta chiar 

într-un meci împotriva unei echi-

pe care joacă şi în Liga Campioni-

lor. În condiţiile astea nu cred că 

ne-am făcut de ruşine, mai ales că 

doar cu o săptămână înainte, Târ-

gu Jiu a pierdut la aceeaşi diferen-

ţă la Constanţa. Cel mai important 

a fost să nu avem accidentări pen-

tru că suntem foarte puţini”, a de-

clarat managerul „U” Transilvania, 

Mihai Tritean.

Pentru clujeni au marcat: An-

drei Grasu 6 goluri, Emilian Turcu 

6, Stelian Irimiaş 4, Bogdan Mihai 

2, Mihai Buşecan 2, Ramon Şom-

lea 2, Levente Fazekas şi Alexan-

dru Draia, ambii cu câte 1 gol. 

În urma acestei înfrăngeri „U” 

Transilvania a rămas cu 10 punc-

te şi momentan ocupă locul 11 în 

clasamentul Ligii Naţionale.

În următoarea etapă, programată 

duminică, 4 februarie, handbaliş-

tii universitari vor primi vizita for-

maţiei CSM Satu Mare într-o par-

tidă ce contează pentru etapa a 

XVIII-a a Ligii Nationale. Tot Mi-

hai Tritean a precizat, în legătură 

cu meciul cu sătmărenii: „Dumi-

nică este un joc decisiv pentru am-

bele echipe, în dorinţa de a evita 

retrogradarea sau un baraj”.

Meciul de duminică dintre „U” 

Transilvania şi CSM Satu Mare es-

te programat cu începere de la ora 

12:00 la Sala Sporturilor „Horia 

Demian”, iar pretul unui bilet es-

te de 5 lei.

Una caldă, una rece

Elevii lui Liviu Jurcă au dat to-

tuşi semne de revenire, după ce 

au învins în partida din etapa tre-

cută, disputată pe 18 februarie la 

Cluj, pe cei de la Politehnica Ti-

mişoara.Atunci handbaliştii clu-

jeni s-au putut baza Lazăr, Burcă 

şi Vlad Vlăduţ şi acest lucru a fost 

vizibil încă din prima parte a me-

ciului.

În câteva rânduri, gazdele au 

reuşit să se desprindă chiar la 

un ecart de 3-4 goluri, respectiv 

în minutele 11, cu 7-4 şi 16 cu 

8-5. Timişorenii au egalat la 8 

goluri, situaţie cu care veteranul 

Burcă, Vlad Vlăduţ şi Andrei Gra-

su nu au fost de acord. Aceştia 

şi-au readus echipa în avantaj. 

Oaspeţii au reuşit să egaleze din 

nou, iar că la pauză tabela a in-

dicat 14-14.

În repriza secundă a întâlnirii 

Poli Timişoara a început mai în 

forţă şi s-a impus în minutul 38 

cu 16-19, diferenţă care s-a regă-

sit şi 4 minute mai târziu când 

scorul era 17-20. Clujenii au reve-

nit însă şi cele două formaţii au 

mers cap la cap până la finalul 

partidei. În ultimul minut „U” 

Transilvania s-a distanţat la 2 go-

luri, adică la 27-25 şi, deşi Timi-

şoara a reuşit să mai înscrie, 

„alb-negri” nu au mai cedat.

Cei mai buni marcatori ai gaz-

delor au fost Radu Lazăr şi Cris-

tinel Burcă, ambii cu căte 6 go-

luri.

Astfel, elevii lui Liviu Jurcă au 

putut sărbători prima victorie din 

acest an şi prima victorie obţinu-

tă după cea de pe terenul Stelei 

cu 26-34, în decembrie 2011, vic-

torie care i-a ridicat pe locul 11, 

cu 10 puncte, poziţie care le dă 

acestora dreptul de a participa la 

barajul de menţinere pe prima sce-

nă a handbalului românesc.

Prin această reuşită clujenii au 

modifi cat puţin bilanţul dezastro-

us, care până în acel moment pre-

supunea 10 înfrângeri şi doar 3 vic-

torii, în dreptul unei echipe care 

la fi nalul sezonului trecut se situa 

pe un loc de cupă europeană.În ur-

ma problemelor fi nanciare de la 

începutul actualei stagiuni şi a ca-

zurilor în care unii jucători au pă-

răsit formaţia clujeană, „U” Tran-

silvania se vede nevoită să depă-

şească una dintre cele mai nefas-

te perioade din istoria sa recentă.

Handbaliştii au pierdut 
în faţa campioanei HCM
U” Transilvania a cedat acasă în faţa campioanei HCM Constanţa, echipă pregătită 
de Ştefan Constantin, fostul antrenor al handbaliştilor clujeni.
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Victorii consecutive 
pentru voleibalişti
¨Studenţii¨ pregătiţi de Bogdan Tănase şi-au învins ¨colegii¨ 
de la Politehnica Timişoara şi CSU Galaţi.

Ramona MAXIM

Echipa de volei masculin a 

Universităţii Cluj a întâlnit, 

în ultimele două etape, for-

maţiile Universitatea 

Politehnica Timişoara şi CSU 

Galaţi, echipe pe care le-a 

învins fără drept de apel cu 

scorul de 3 la 0. 

Prima partidă a fost cea din 22 

februarie, cand elevii pregătiţi de 

Bogdan Tănase au întâlnit echi-

pa CSU Galaţi. Echipa de volei 

masculin a Universităţii Cluj şi-a 

luat revanşa în faţa gălăţenilor 

de la CSU, după înfrângerea cu 

2 la 3 din turul campionatului, 

impunându-se pe teren propriu, 

cu scorul categoric de 3:0.  Me-

ciul a contat în cadrul etapei a 

XXI-a, penultima a Diviziei A1, 

iar rezultatele pe seturi au fost 

următoarele: 25:19, 25:23 şi 25:20.

„A fost un meci controlat de noi, 

zic eu, de la un capăt la celălalt, 

contrar rezultatelor. Suntem în-

tr-o creştere de formă şi este un 

lucru pozitiv această creştere în 

vederea pregătirii play-out-ului”, 

a declarat tehnicianul clujenilor, 

Bogdan Tănase. În urma acestei 

victorii, „U” Cluj s-a distanţat la 

12 puncte de principala urmări-

toare în clasament, chiar forma-

ţia CSU Galaţi, aflându-se pe lo-

cul 10, cu 18 puncte acumulate 

în 20 de partide disputate.

Cele două formaţii:

„U” Cluj: Cosmin Ghimeş, Răz-

van Vâlcelean, Dan Todoran, Adri-

an Fuzeşi, Ionuţ Badea, Bogdan 

Bratosin şi Doru Ghimeş, libero; 

au mai jucat Andrei Georgescu, 

Gabriel Cherbeleaţă, Andrei Ga-

gea şi Mihai Popovici – antrenor 

Bogdan Tănase.

CSU Galaţi: Manda, Someşan, 

Apostu, Oprea, Ene, Lazăr şi Ţâr-

lea, libero – antrenor Ion Ivanov.

Victorie la Timişoara 

După meciul cu Galaţiul, pen-

tru elevii lui Tănase a urmat în-

că o partidă accesibilă. Aceştia 

au facut în cadrul etapei a XX-a 

Diviziei A1, deplasarea la ulti-

ma clasată a competiţiei Univer-

sitatea Politehnica Timişoara. 

Meciul s-a jucat sâmbătă, 25 fe-

bruarie, iar pe seturi s-au înre-

gistrat următoarele rezultate: 

18:25, 22:25 şi 32:34. „A fost un 

meci foarte frumos, disputat, dar 

am reuşit să gestionăm foarte bi-

ne finalurile de set. Am avut şi 

perioade de cădere, dar băieţii 

au ştiut să gestioneze situaţia şi 

să revină de fiecare dată”, a de-

clarat antrenorul „U” Cluj, Bog-

dan Tănase.

Universitatea Cluj a jucat la 

Timişoara în următoarea forma-

ţie: Cosmin Ghimeş, Răzvan Vâl-

celean, Adrian Fuzeşi, Dan To-

doran, Bogdan Bratosin, Ionuţ 

Badea şi Doru Ghimeş- libero; 

au mai jucat Gabriel Cherbelea-

ţă şi Andrei Georgescu.

Formaţia U Poli Timişoara: Râ-

peanu (Craia), Schiesz, Balint, 

Cotoranu (Grama), Palfi Tamaş 

(Unguraş), Ungureanu (Dincă) 

şi Olar – libero – antrenor Sorin 

Grădinaru.

Urmează meciul cu Dinamo

Pentru voleibaliştii clujeni ur-

mează partida restanţă din etapa 

a XVII-a cu CS Dinamo Bucureşti.

Înaintea disputării acestui joc, 

oaspeţii se situează pe locul trei 

al clasamentului, cu 44 de punc-

te, la 11 de liderul CS Remat Za-

lău, iar Universitatea Cluj pe lo-

cul 10, cu 21 de puncte.

„Bineînţeles că vom juca la vic-

torie, dar în acelaşi timp urmă-

rim şi rularea întregului lot”, a 

spus antrenorul Bogdan Tănase.

Meciul este programat sâmbă-

tă, 3 martie, de la ora 14:00, în 

Sala Sporturilor „Horia Demian”. 

Partida va fi arbitrată de Paul 

Szabo-Alexi – A1 şi Cristian Cris-

tea – A2, iar observator din par-

tea Federaţiei Române de Volei 

va fi Dan Negroi.

Deşi, la începutul campiona-

tului, voleibaliştii doreau acce-

derea în play-off-ul Diviziei A1, 

din cauza unor evoluţii în cam-

pionat sub aşteptări, obiectivul 

a devenit menţinerea pe prima 

scenă a voleiului masculin ro-

mânesc. Totuşi, studenţii lui Bog-

dan Tănase au statutul de favo-

riţi în lupta pentru rămânerea în 

prima divizie. În play-out, pro-

gramat a începe în 16 martie, se 

vor confrunta echipele: CSM 

Agronomia Bucureşti, Universi-

tatea Cluj, CSU Galaţi şi „U” Ti-

mişoara.

Aur şi bronz la CN U17 
de judo
 
În perioada 24-26 februarie a avut loc 
Campionatul Naţional U -17, la Arad. 
La fi nal sportivele secţiei “U”-CSM Cluj 
au obţinut o medalie de aur prin spor-
tiva Dobre Ştefania la categoria 57 kg 
şi 4 medalii de bronz prin Ioniţă 
Camelia la 40 kg, Ioniţă Ana Maria la 
48 kg, Ioancă Cristina la 52 kg şi 
Secrieru Andrada la +70 kg. „Privind 
din exterior, este un rezultat bun, dar 
nu şi pentru mine. În această 
competiţie nu am fost cei mai buni, 
dar am pierdut doar o bătălie, cu 
aceste fete îmi propun să ajung la 
Campionatul European, care va avea 
loc în luna iunie. «Nu eşti terminat 
când esti învins, eşti terminat când 
abandonezi»”, a declarat antrenoarea 
fetelor, Gianina Andreica.

Două medalii de bronz 
la „Balcaniadă”

Atleţii Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj, Kecskes Levente, Alexandru Tufă 
şi Gabriel Sălăjan au participat în 18 
februarie la Campionatul Balcanic de 
Sală, care s-a desfăşurat la Atakoy 
Athletics Arena din Istanbul, Turcia. 
Kecskes Levente a concurat la răjină la 
care a obţinut 4,60 metri, iar 
Alexandru Tufă la săritura în înălţime, 
la care a sărit 2,18 metri, 
adjudecându-şi ambii astfel medaliile 
de bronz, iar Sălăjan a terminat pe 
locul 6 proba de 60 m plat cu 7.04 
secunde. 
Şi atleta CS “U” Cluj, Puiu Beatrice a 
participat în 17-18 februarie la un 
Turneu internaţional de pentatlon, 
desfăşurat la Viena, de la care a venit 
pe locul III. (R.M.)

Şomlea Ramon, 
convocat la naţionala 
de tineret

Sportivul echipei de handbal masculin 
”U„ Transilvania, Şomlea Ramon a 
fost convocat la Lotul Naţional de 
Tineret, în vederea susţinerii unui can-
tonament de pregătire la Sighişoara, 
în perioada 26-29 februarie, precum şi 
susţinerii unui cantonament la Izvorani 
plus jocuri de pregătire în Croaţia, în 
perioada 4 martie - 2 aprilie 2012. 
Lotul naţional de tineret este antrenat 
de Leonard Bibirig, Ovidiu Mihăilă es-
te antrenorul secund, iar medic este 
Radu Gheorghe. „Este un jucător 
tânăr, de mare perspectivă, compo-
nent atât la naţionala de juniori, cât şi 
la cea de tineret. Am fi  avut nevoie de 
el să joace şi măcar o repriză în meciul 
cu Constanţa”, a declarat antrenorul 
“U” Transilvania, Liviu Jurcă. Ramon 
Alin Şomlea este născut pe 20 februa-
rie1994 şi evoluează pe postul de in-
ter stânga. (R.M.)

Rezultatele 
Campionatului Naţional 
de atletism

Atleţii Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj au participat în 24-25 martie la 
Bucureşti la Campionatul Naţional de 
seniori - Cupa de Cristal şi la 
Campionatul Naţional de tineret.
Rezultate obtinute pe probe:
60 m feminin: loc 6 sen.- Nagy Judit = 
7.92
60 m masculin: loc 7 seniori şi loc 3 ti-
neret - Gabriel Sălăjan = 7.02
Greutate: loc 6 sen. - Puiu Beatrice = 
12,66 m; loc 7 tin.  - Dan Glogoveţan 
= 13,03 m
Înălţime: loc 2 sen. şi tin. - Alexandru 
Tufă = 2,18 m
Prăjină: loc 3 sen. - Kecskes Levente = 
4,50 m
60 m garduri: loc 4 sen. - Puiu 
Beatrice = 8.67
Lungime: loc 6 sen. - Nagy Judit = 
5,82 m; loc 7 sen. - Andreea Călugăru 
= 5,73 m (R.M.)

SPORT MIX
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Andra CUCU

Studentele au pierdut cu sco-

rul de 3-0, atât împotriva 

Medicinei Târgu Mureş, cât şi 

împotriva formaţiei CSM 

Bucureşti. Ambele partide au 

fost disputate în deplasare.

Dan Gîrleanu, antrenorul echi-

pei clujene, a declarat referitor la 

cele două partide: „Am jucat de la 

egal la egal cu Mureşul. Puteam să 

emitem mai multe pretenţii, însă 

nu am reuşit să fi nalizăm seturile. 

În ansamblu, nu cred că a fost un 

meci rău.” De asemenea, Carmen 

Crişan, căpitanul echipei, conside-

ră că: „În meciul cu Mureşul nu a 

funcţionat primirea, iar în setul trei 

nu s-a fi nalizat atacul.” Scorul pe 

seturi în cadrul acestei partide a 

fost:  18-25, 22-25, 24-26.

Următoarea partidă, împotriva 

CSM-ului, nu a adus rezultate mai 

bune studentelor, însă a oferit 

oportunitatea unor jucătoare care 

nu sunt rulate în cadrul fiecărui 

meci să evolueze. Iniţial etapa a 

fost programată pentru data de 15 

februarie, însă  datorită condiţii-

lor meteo nefavorabile, a fost amâ-

nată. Evoluţia scorului în această 

partidă: 22-25, 8-25, 11-25. „În 

partida împotriva CSM-ului, am 

jucat bine în primul set, însă pe 

urmă nu am reuşit să punctăm”, 

a declarat antrenorul echipei, Dan-

Gîrleanu. „În meciul cu CSM Bu-

cureşti, primul set a fost bun. A 

funcţionat totul, începând de la 

serviciu, blocaj şi apărare, dar la 

final au intervenit arbitrii, la sco-

rul de 23-22 pentru CSM, fluie-

rând dublă la ridicătoarea noas-

tră. Drept urmare, ţinând cont de 

faptul că suntem o echipă de mo-

ral, următoarele seturi au fost ad-

judecate de echipa gazdă. În con-

tinuare, nu ne-am regăsit forţele 

necesare pentru a trece de bloca-

jul CSM-ului, care, datorită unui 

serviciu bun, a funcţionat foarte 

bine. Ne dorim enorm victoria îm-

potriva Sibiului şi sper ca, din ul-

timele două meciuri, să fi invăţat 

ceva şi să ne asumăm mai multă 

responsabilitate pe finalurile de 

set”, a declarat Carmen Crişan, 

căpitanul echipei clujene.

Etapele următoare

Obiectivul studentelor în acest 

sezon este să evite retrograda-

rea. Prin prisma acestui fapt, re-

zultatele nefavorabile obţinute 

în aceste partide nu afectează 

echipa. În cadrul returului, vo-

leibalistele vor juca încă patru 

meciuri, dintre care trei se vor 

pe teren propriu şi unul în de-

plasare. Următoarele partide pro-

gramate pentru sportive sunt îm-

potriva formaţiilor CSM Sibiu şi 

CSV 2004 Tomis Constanţa. 

Meciul împotriva Sibiului se 

va desfăşura sâmbătă, 3 martie, 

începând cu orele 16:00 în Sala 

Sporturilor „Horia Demian”, Cluj 

Napoca şi contează pentru eta-

pa a XX-a. 

CSM Sibiu se clasează pe po-

ziţia a 11-a în Campionatul Naţi-

onal de Volei Feminin, însă în ul-

tima perioadă a adus câteva vic-

torii care au ridicat moralul echi-

pei. O dată cu venirea celui de al 

patrulea antrenor, Branko Gajic, 

pe banca tehnică, echipa a înre-

gistrat o perioadă de ascensiune, 

care însă nu a fost suficientă pen-

tru a le propulsa în play-off-ul 

Diviziei A1 de volei feminin..

Clujencele pornesc cu gândul 

la victorie în această confruntare. 

„Dorim să câştigăm cât se poate 

de detaşat”, a spus tehnicianul 

„U” Cluj, Dan Gîrleanu. Partida 

împotriva Tomis Constanţa, ocu-

panta locului doi în clasament, se 

va defăşura luni, 5 martie. 

Acestă etapă era programată 

pentru data de 18 februarie, în-

să deoarece formaţia constănţea-

nă a evoluat în Cupa CEV în acea 

perioadă şi avea meci împotriva 

formaţiei Dinamo Krasnodar, a 

fost amânată.

Universitatea va rămâne în 
prima ligă

În ceea ce priveşte play-out-ul 

care se apropie, formaţia clujea-

nă este optimistă. „Nu are impor-

tanţă cu cine, unde şi când ju-

căm, trebuie şi putem câştiga”, a 

declarat tehnicianul echipei, Dan 

Gîrleanu. Acesta consideră că „U” 

Cluj poate depăşi celelalte trei 

echipe (Argeş Piteşti, CSM Sibiu 

şi Penicilina Iaşi) şi că vor rămâ-

ne în prima ligă.

Ramona Maxim

Judoka “U”-CSM Cluj Corina 

Căprioriu a participat în 18 

februarie la IJF Grand Prix-

ul de seniori de la 

Dusseldorf, Germania, unde 

s-a clasat pe locul 5 la cate-

goria 57 kg. 

Corina a trecut prin ippon în 

01:59 de germanca Miryam Ro-

per şi a pierdut în faţa judoka-

nei Sumiya Dorjsuren, din Mon-

golia. „A fost al doilea concurs 

al Europei ca valoare, deci lo-

cul cinci este un rezultat bun 

pentru Corina, pentru perioada 

în care ne aflăm acum. Acesta 

a fost ultimul stagiu de pregăti-

re, înaintea participării la Cam-

pionatul  European Individual 

Seniori de la Chelyabinsk, Ru-

sia, din perioada 26 - 28 apri-

lie”, a declarat antrenorul lotu-

lui olimpic de judo, Florin Ber-

cean. 

Au mai participat şi sportive-

le Alina Dumitru (48 kg), An-

dreea Chiţu (52 kg) şi Andreea 

Cătuna (52 kg), dar au fost eli-

minate încă din primul tur al 

competiţiei.

Voleibalistele au pierdut 
două meciuri
Echipa de volei feminin a Universităţii Cluj a înregistrat două înfrângeri consecutive 
în ultimele etape ale Campionatului Naţional. 

Corina Căprioriu, locul 5 la 
Grand Prix-ul de la Dusseldorf
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Să înţelegem corect 
competiţia

Colţul psihologului

psiholog Marius Crăciun

Competiţia are potenţialul să 

declanşeze tot ce este mai bun în 

noi, dar şi tot ce este mai rău. 

De-a lungul timpului competiţia a 

jucat un rol important în evoluţia 

umană şi continuă să aibă aceas-

tă valenţă în multe domenii de ac-

tivitate. Sportul este o bună mo-

dalitate de a explora potenţialul 

şi limitările competiţiei. În altă or-

dine de idei, sportul ne ajută să 

identificăm abordările cele mai 

eficiente privind competiţia. Prin-

tr-o abordare corectă, competiţia 

poate declanşa dorinţa de a exce-

la, de a ne realiza propriul poten-

ţial. În lipsa unei tratări corecte a 

dorinţei de excelenţă, competiţia 

poate genera probleme. Natura 

comparativă a competiţiei ne poa-

te face uşor egoişti, critici, invi-

dioşi şi răi atunci când ne con-

fruntăm cu rivalii noştri. Aceste 

trăiri pot interfera cu concentra-

rea şi abilitatea noastră de a evo-

lua la potenţialul maxim. Se poa-

te trece foarte uşor de la „vreau” 

la „trebuie”, ceea ce complică mult 

concentrarea şi performanţa.

O privire mai atentă asupra mo-

dului în care competiţia afectează 

performanţa relevă factori care ex-

plică rezultatele slabe asociate cu 

presiunea competiţiei. Vorbim aici 

în primul rând de inabilitatea de a 

ne concentra pe o singură sarcină 

la un moment dat. La început, do-

rinţa de a obţine un rezultat bun 

poate ajuta sportivii să se concen-

treze pe teren, să facă abstracţie 

de stimulii distractori. Difi cultăţi-

le de concentrare apar atunci când 

sportivii încep să se defi nească 

doar prin rezultatele din competi-

ţie. Atunci când acest lucru apare, 

abordarea sănătoasă spre excelen-

ţă („vreau”) poate degenera într-o 

abordare tensionată de tipul impe-

rativ („trebuie”) caracterizată prin 

presiune, nesiguranţă şi o concen-

trare doar pe rezultat. Sportivii ca-

re se concentrează pe rezultat şi 

pe presiunile iraţionale nu se pot 

focaliza pe deplin pe procesul per-

formanţei. Ar fi  foarte simplu să 

putem comanda sportivilor să se 

concentreze pe elementele esenţi-

ale sarcinii. Ei trebuie pregătiţi în 

această manieră, lucrurile trebuie 

lăsate să se întâmple, sportivii să 

se bucure de procesul în sine. Sta-

rea ideală de performanţă apare în 

decursul procesului miraculos de 

plutire („fl ow”) care facilitează ex-

celenţa. Accentul prea mare pus 

pe rezultate reduce şansa să se re-

alizeze o astfel de stare; o prea ma-

re tensiune competiţională cauzea-

ză stres şi tensiune, scade concen-

trarea şi limitează abilitatea spor-

tivului de a anticipa şi simţi situ-

aţia de pe teren. Opinez că gafele 

mult mediatizate ale lui Tătăruşa-

nu sunt în mare parte cauzate de 

climatul motivaţional focalizat doar 

pe rezultat generat de fi nantatorul 

echipei Steaua.

Chiar mai problematice decât 

efectele acute ale presiunii compe-

titive sunt efectele cronice. Preocu-

pările pe termen lung cu privire la 

consecinţele competiţiilor pot inter-

fera cu odihna şi recuperarea la fel 

de mult ca şi cu performanţa.

În sport, anumite credinţe iraţi-

onale pot genera o adevărată obse-

sie în ceea ce priveşte rezultatele 

competiţiilor. Iată câteva dintre aces-

te credinţe:

Valoarea mea personală este în 

pericol şi se poate ruina în câteva 

momente

Trebuie să evoluez bine pentru 

a-i mulţumi pe ceilalţi

Trebuie să fi u perfect

Viaţa trebuie să fi e întotdeauna 

corectă

Aceste credinţe iraţionale pot 

uşor interfera cu concentrarea şi 

pot cauza probleme cu adaptarea 

la situaţiile stresante din timpul 

competiţiilor. Sportivii ar trebui în-

văţaţi să-şi poată înlocui aceste cre-

dinţe cu o perspectivă mai raţiona-

lă asupra competiţiei şi asupra vie-

ţii, ceea ce înseamnă o mare dife-

renţă în ceea ce priveşte sănătatea, 

performanţa şi fericirea.

În cariera mea de psiholog am 

întâlnit multe situaţii în care cre-

dinţele iraţionale ale sportivilor au 

interferat cu sănătatea şi perfor-

manţa. Uneori părinţii contribuie 

involuntar la agravarea acestor per-

spective problematice. Pentru că 

părinţii investesc mult timp şi bani 

în activităţile sportive ale copiilor 

lor, copii pot simţi că valoarea lor 

personală este în joc în orice mo-

ment de cumpănă din sport sau că 

ei trebuie să performeze pentru cei-

lalţi. Astfel de percepţii pot creea 

presiuni uriaşe limitând capacita-

tea copiilor de a evolua optimal. 

Perfecţionismul este un lucru co-

mun în multe sporturi, cum ar fi  

gimnastica, deşi excelenţa ar trebui 

să scopul primordial; perfecţiunea 

prin defi niţie este imposibilă. Pen-

tru că mulţi sportivi nu au avut ex-

perienţe de viaţă provocatoare, ei 

au capacităţi limitate de adaptare. 

Ei cred în mod eronat şi naiv că 

viaţa (dar şi rezultatul unei con-

fruntări sportive) ar trebui să fi e 

dreaptă, corectă. Există momente 

în viaţă în care acest lucru este in-

fi rmat brutal şi a aştepta întotdeau-

na dreptate şi echitate constituie un 

lucru iraţional. Sarcina unui bun 

antrenor ar fi  să examineze experi-

enţele sportive ale elevilor săi ast-

fel încât să îi poată ajuta să-şi dis-

pute credinţele iraţionale pentru ca 

în fi nal să adopte o nouă fi lozofi e 

folositoare în obţinerea performan-

ţelor dorite.


