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 După trei victorii consecutive în deplasare,
 Voleibaliştii au obţinut două victorii cu 3-0 în
„U“ Mobitelco BT a pierdut acasă Pagina 2 ultimele meciuri
Pagina 6

„U“ Jolidon luptă
pentru podium

„U“n punct de vedere

Schimbări esenţiale
Ovidiu VASU

– director executiv CS Universitatea Cluj-Napoca

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

Legea educaţei fizice şi sportului a fost
modificată de curând în mod esenţial. Astfel, cluburile 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 participa 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 amatori cât şi sportivi profesionişti, adică vom avea
sportivi angrenaţi în competiţiile naţionale de amatori (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 acestui deziderat ar contribui în mod decisiv la relansarea 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 pentru ca sportivii şi antrenorii clubului, suporterii, iubitorii 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.
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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 accidentări, antrenorul clujenilor, Marcel Ţenter a decis să înceapă partida cu următorul „cinci”: Mihail
Paul, Zoran Krstanovic, Vladimir
Mijovic, David Lawrence şi Kyndall Dykes. De partea cealaltă,
Tudor Costescu i-a trimis în teren din primul minut pe: Uros Velickovic, Damien Kinloch, Ivan
Stefanovic, Darko Vujacic şi pe
Octavian Popa Calota.
Cei aproximativ 2000 de spectatori 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 proaspăta câştigătoare a Cupei României, BCM U Piteşti.
Zoran Krstanovic, cu 24 de
puncte, a fost cel mai bun marcator din echipa clujeană, el fiind 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 foarte greu. Dar nu mă aşteptam să
jucăm noi atât de haotic, am avut
multe mingi pierdute, avem câţiva jucători care pierd mai multe
mingi pe meci. Ne lipseşte tăria
de caracter în anumite momente,
în special acasă. Încercăm să încropim o echipă care să facă faţă campionatului, mai ales că toate echipele s-au întărit, înafara
noastră şi a celor de la Ploieşti.
Sunt convins că această echipă
ar fi arătat altfel cu Silvăşan, Chetreanu 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
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astăzi o zi proastă şi nu am reuşit să facem faţă”, a declarat preşedintele executiv al celor de la
“U” Mobitelco, Mircea Cristescu
„Avem experienţa să jucăm astfel 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 închidem jocul. Au fost câteva greşeli în lanţ, eu mi-am epuizat time-out-urile destul de devreme,
în sfertul al treilea, pentru că nu
am avut o evoluţie constantă, iar
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peste toate acestea nici schimbările pe care le-am făcut nu au îmbunătăţit starea echipei. Pentru
mine personal este dureros, este
al doilea meci pierdut acasă consecutiv, nu cred că ne-am mai întâlnit cu această situaţie. Urmează un meci foarte dificil la Rovinari şi doar de noi depinde în ce
direcţie o vom lua”, a declarat
antrenorul Marcel Ţenter.
„O victorie importantă pentru
noi obţinută în deplasare, urmare din păcate a înfrângerii de acasă cu CSM Bucureşti. Am câştigat cu organizare, cu un pic mai
multă determinare, deşi am avut
momente de cădere în apărare,
însă pe care am reuşit să le compensăm cu câteva aruncări de trei
puncte în momentele oportune.
Cred ca în apărare s-a decis acest
meci. Deşi nu am avut întotdeauna situaţii clare de a marca, fizic
şi psihic am făcut faţă”, a declarat, conform www.u-mobitelco.
ro, antrenorul piteştenilor Tudor
Costescu
În urma acestui rezultat, BCM
U Piteşti a acumulat 32 de puncte 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 Diviziei A, „U” Mobitelco BT va face deplasarea 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 disputat, 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 începere de la ora 19.00. Meciul se
va desfăşura la Sala Sporturilor din
Târgu Jiu şi va ﬁ transmis în direct de DigiSport.
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Silvăşan:
Sportul şi educaţia
Mihai Silvăşan
De aproximativ o săptămână
se vorbeşte foarte mult în Statele 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 lume, iar în ultimele cinci meciuri are prestaţii extraordinare, facând pe toată lumea să
vorbească despre el ca fiind
unul dintre viitoarele superstaruri ale Ligii de Baschet
Nord-Americane.
Până aici nu pare nimic special în povestea lui. O să vă întrebaţi ce e aşa spectaculos,
doar e normal să mai apară, din
când în când, câte un superstar
care să atragă toată atenţia. Lumea are nevoie de asemenea superstaruri, iar copiii au nevoie
de modele. Ce îl face pe acest
tânăr jucător o raritate în lumea sportului este faptul că a
absolvit la Harvard, una din ce-
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CS Universitatea
şi monitorulcj.ro
vă urează:
La mulţi ani!

le mai bune universităţi din
SUA, care a dat de-a lungul timpului mulţi câştigători ai premiului Nobel. Chiar dacă nu este 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 lumea lor şi, ce e şi mai important, a reuşit să demonstreze
că educaţia la cel mai înalt nivel 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 întreagă şi, din păcate mulţi au
un contact, de multe ori dramatic, cu realitatea.
De aceea, cred cu tărie că tinerii care aspiră la o carieră în
lumea sportului de performanţă au foarte mare nevoie de modele precum Jeremy Lin, pentru care educaţia e cel puţin la
fel de importantă precum sportul.

VIktoria Petroczi,
este portar la ¨U¨
Jolidon şi a împlinit
29 de ani în 27
februarie.
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Răzvan Vâlcelean,
este extremă la ¨U¨
Transilvania şi a
împlinit 23 de ani în
25 februarie.
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Andreea Tetean, este
centru la ¨U¨ Jolidon
şi a împlinit 23 de
ani în 22 februarie.
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“U” Jolidon a învins
pe SCM Craiova
Vicecampioanele au obţinut o victorie binemeritată în faţa echipei de pe ultimul loc
din clasamentul Ligii Naţionale.
Cristina BOTÂRCĂ
“U” Jolidon a facut instrucţie cu “lantern roşie” în
etapa a XVII-a Ligii
Naţionale de handbal feminin, scor final 35-28 (15-15).
Partida a adus două puncte
importante pentru “studentele” lui Gheorghe Covaciu,
după dueul rece de la
Roman, ajungând la două
puncte diferenţă de ocupanta locului trei în clasament,
Oţelul Galaţi.
Această victorie reprezintă o
şansă în plus pentru handbalistele clubului Universitatea Jolidon
de a ocupa un loc pe podiumul
Ligii Naţionale de handbal feminin. “Alb-negrele” au făcut un
meci de excepţie în Sala Sporturilor ”Horia Demian”, reuşind victoria în faţa formaţiei SCM Craiova. Spre surprinderea vicecampioanelor, prima repriză a început
promiţător pentru craiovence, care în minutul 10 s-au desprins la
3 goluri diferenţă în faţa de gazdelor. Clujencele au intrat relaxate în partida cu ocupanta ultimului loc în clasamentul naţional, lăsându-se conduse de adversare în
prima parte reprizei. Pentru a nu

mai repeta eşecul de la Roman,
handbalistele Clujului s-au mobilizat şi au redus din handicap, reuşind 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-
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La o victorie de

podium

700 de tătici cluje
de creştere a copi ni, în concediu Băncile austriece
lului
nu îşi reduc expu
nerea în ţară

Rusiei. Partid
de la „U“ Jolido
ora 17.
Vicecampioanele Dinamo Volgograd, campioana
Demian“, de la
ție
puternica forma rie, la Sala Sporturilor „Horia
sâmbătă, 4 februa

ţa jocului la nivel internaţional
şi-a spus cuvântul, gazdele reuşind să se distanţeze treptat de
oltence, cu excepţia primelor 10
minute, 21-20. Au urmat apoi
faze de joc create de “alb-negre” care au ţinut la distanţă adversarele, 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 Craiova rămâne ultima clasată, cu
4 puncte.

Sprijin clujean pent
turiştii blocaţi de ru
zăpadă
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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

Gheorghe Covaciu, antrenorul vicecampioanelor, a declarat la finalul victoriei cu SCM
Craiova că elevele sale au fjucat 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 relaxate, dar la pauză a fost în regulă şi până la urmă au jucat
destul de bine. Mă aşteptam să
ne pună probleme SCM Craiova, pentru că de la locul 2 până la locul 14 echipele sunt apropiate ca valoare. Fetele mele au
intrat în prima repriză relaxate,
dar în a doua repriză au luat jocul în serios”, a declarat Gheorghe Covaciu, antrenorul formaţiei “U” Jolidon, la finele partidei.

Chintoan, 10 goluri
Pentru “U” Jolidon au marcat
Florina Chintoan 10 goluri, Mihaela Tivadar 9, Mihaela Ani-Senocico 4, Nicoleta Dincă 4, Magdalena Paraschiv 3, Clara Vădineanu 3 şi Laura Oltean 2.

Pentru SCM Craiova au marcat: Han 8, Gogoriţă 7, Lazarin
4, Ilie 3, Mitran 2, Ianaşi 1, Pătuleanu 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 Cupei Cupelor. În manşa tur, elevele lui Gheorghe Covaciu au
început cu succes primele 15 minute ale jocului, continuarea nefiind însă de partea lor, adversarele preluând conducerea. Experienţa 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 însemnat altceva. Mă bucur că au venit mulţi spectatori, ne-au încurajat şi ne-am fi dorit să-i facem
fericiţi. Stoian s-a lovit la genunchi, sper că nu e nimic grav,
însă nu din cauza aceasta am
pierdut”, a declarat la finalul
meciului Gheorghe Covaciu, antrenorul vicecampioanei.”
Ce-a dea doua manşă a avut
aceiaşi sorţi de izbandă. Pe final de joc experienţa campioanei Rusiei, care are în componenţă nu mai puţin de trei foste campioane mondiale şi-a pus
amprenta, iar gazdele s-au impus 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 Cupelor.
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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.
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 hotărâtă încă din prima repriză, şi
asta pentru că oaspeţii, care s-au
prezentat cu un lot marcat de accidentări, au cedat destul de repede. Tehnicianul Liviu Jurcă a fost
nevoit să folosească mai mulţi juniori, printre care Ramon Şomlea
şi Alexandru Draia, pentru a suplini absenţele lui Alexandru Micu,
care a suferit o entorsă la gleznă,
Radu Lazăr, care are hernie de disc
şi urmeză să ﬁe operat, Cristinel
Burcă, care suferă de o ruptură
musculară şi Vlad Vlăduţ, acesta
din urmă suferind o întindere la ligamentele 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 meciului, diferenţa de scor s-a majorat. La ﬁnalul 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 premieră pentru o echipă din România
să folosească doi juniori atăt de
mici, care au şi marcat, şi asta chiar
într-un meci împotriva unei echipe care joacă şi în Liga Campionilor. În condiţiile astea nu cred că
ne-am făcut de ruşine, mai ales că
doar cu o săptămână înainte, Târgu Jiu a pierdut la aceeaşi diferenţă la Constanţa. Cel mai important
a fost să nu avem accidentări pentru că suntem foarte puţini”, a declarat managerul „U” Transilvania,
Mihai Tritean.
Pentru clujeni au marcat: Andrei Grasu 6 goluri, Emilian Turcu
6, Stelian Irimiaş 4, Bogdan Mihai
2, Mihai Buşecan 2, Ramon Şomlea 2, Levente Fazekas şi Alexandru Draia, ambii cu câte 1 gol.
În urma acestei înfrăngeri „U”
Transilvania a rămas cu 10 puncte şi momentan ocupă locul 11 în
clasamentul Ligii Naţionale.
În următoarea etapă, programată
duminică, 4 februarie, handbaliştii universitari vor primi vizita formaţiei CSM Satu Mare într-o partidă ce contează pentru etapa a
XVIII-a a Ligii Nationale. Tot Mihai Tritean a precizat, în legătură
cu meciul cu sătmărenii: „Duminică 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 este programat cu începere de la ora
12:00 la Sala Sporturilor „Horia
Demian”, iar pretul unui bilet este de 5 lei.

Una caldă, una rece
Elevii lui Liviu Jurcă au dat totuşi semne de revenire, după ce
au învins în partida din etapa trecută, disputată pe 18 februarie la
Cluj, pe cei de la Politehnica Timişoara.Atunci handbaliştii clujeni s-au putut baza Lazăr, Burcă
şi Vlad Vlăduţ şi acest lucru a fost
vizibil încă din prima parte a meciului.
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 Grasu 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 indicat 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 regăsit şi 4 minute mai târziu când
scorul era 17-20. Clujenii au revenit însă şi cele două formaţii au
mers cap la cap până la finalul
partidei. În ultimul minut „U”
Transilvania s-a distanţat la 2 goluri, adică la 27-25 şi, deşi Timişoara a reuşit să mai înscrie,
„alb-negri” nu au mai cedat.
Cei mai buni marcatori ai gazdelor au fost Radu Lazăr şi Cristinel Burcă, ambii cu căte 6 goluri.

Astfel, elevii lui Liviu Jurcă au
putut sărbători prima victorie din
acest an şi prima victorie obţinută după cea de pe terenul Stelei
cu 26-34, în decembrie 2011, victorie 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 scenă a handbalului românesc.
Prin această reuşită clujenii au
modiﬁcat puţin bilanţul dezastrous, care până în acel moment presupunea 10 înfrângeri şi doar 3 victorii, în dreptul unei echipe care
la ﬁnalul sezonului trecut se situa

pe un loc de cupă europeană.În urma problemelor ﬁnanciare de la
începutul actualei stagiuni şi a cazurilor în care unii jucători au părăsit formaţia clujeană, „U” Transilvania se vede nevoită să depăşească una dintre cele mai nefaste perioade din istoria sa recentă.
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SPORT MIX
Aur şi bronz la CN U17
de judo
În perioada 24-26 februarie a avut loc
Campionatul Naţional U -17, la Arad.
La ﬁnal sportivele secţiei “U”-CSM Cluj
au obţinut o medalie de aur prin sportiva 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.

VOLEI MASCULIN  ŞTIRI  VOLEI MASCULIN  ŞTIRI 

Victorii consecutive
pentru voleibalişti
¨Studenţii¨ pregătiţi de Bogdan Tănase şi-au învins ¨colegii¨
de la Politehnica Timişoara şi CSU Galaţi.

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 cantonament 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 este antrenorul secund, iar medic este
Radu Gheorghe. „Este un jucător
tânăr, de mare perspectivă, component 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 februarie1994 şi evoluează pe postul de inter 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 tineret - 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.)

Ramona MAXIM
Echipa de volei masculin a
Universităţii Cluj a întâlnit,
în ultimele două etape, formaţiile 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 echipa 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. Meciul 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 într-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 urmăritoare în clasament, chiar formaţia CSU Galaţi, aflându-se pe locul 10, cu 18 puncte acumulate
în 20 de partide disputate.
Cele două formaţii:
„U” Cluj: Cosmin Ghimeş, Răzvan Vâlcelean, Dan Todoran, Adrian Fuzeşi, Ionuţ Badea, Bogdan
Bratosin şi Doru Ghimeş, libero;
au mai jucat Andrei Georgescu,
Gabriel Cherbeleaţă, Andrei Gagea şi Mihai Popovici – antrenor
Bogdan Tănase.
CSU Galaţi: Manda, Someşan,
Apostu, Oprea, Ene, Lazăr şi Ţârlea, libero – antrenor Ion Ivanov.

Victorie la Timişoara
După meciul cu Galaţiul, pentru elevii lui Tănase a urmat încă o partidă accesibilă. Aceştia
au facut în cadrul etapei a XX-a
Diviziei A1, deplasarea la ultima clasată a competiţiei Universitatea Politehnica Timişoara.
Meciul s-a jucat sâmbătă, 25 februarie, iar pe seturi s-au înregistrat următoarele rezultate:

18:25, 22:25 şi 32:34. „A fost un
meci foarte frumos, disputat, dar
am reuşit să gestionăm foarte bine finalurile de set. Am avut şi
perioade de cădere, dar băieţii
au ştiut să gestioneze situaţia şi
să revină de fiecare dată”, a declarat antrenorul „U” Cluj, Bogdan Tănase.
Universitatea Cluj a jucat la
Timişoara în următoarea formaţie: Cosmin Ghimeş, Răzvan Vâlcelean, Adrian Fuzeşi, Dan Todoran, Bogdan Bratosin, Ionuţ
Badea şi Doru Ghimeş- libero;
au mai jucat Gabriel Cherbeleaţă şi Andrei Georgescu.
Formaţia U Poli Timişoara: Râpeanu (Craia), Schiesz, Balint,
Cotoranu (Grama), Palfi Tamaş
(Unguraş), Ungureanu (Dincă)
şi Olar – libero – antrenor Sorin
Grădinaru.

Urmează meciul cu Dinamo
Pentru voleibaliştii clujeni urmează 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 Zalău, iar Universitatea Cluj pe locul 10, cu 21 de puncte.
„Bineînţeles că vom juca la victorie, dar în acelaşi timp urmărim şi rularea întregului lot”, a
spus antrenorul Bogdan Tănase.
Meciul este programat sâmbătă, 3 martie, de la ora 14:00, în
Sala Sporturilor „Horia Demian”.
Partida va fi arbitrată de Paul
Szabo-Alexi – A1 şi Cristian Cristea – A2, iar observator din partea Federaţiei Române de Volei
va fi Dan Negroi.
Deşi, la începutul campionatului, voleibaliştii doreau accederea în play-off-ul Diviziei A1,
din cauza unor evoluţii în campionat sub aşteptări, obiectivul
a devenit menţinerea pe prima
scenă a voleiului masculin românesc. Totuşi, studenţii lui Bogdan Tănase au statutul de favoriţi în lupta pentru rămânerea în
prima divizie. În play-out, programat a începe în 16 martie, se
vor confrunta echipele: CSM
Agronomia Bucureşti, Universitatea Cluj, CSU Galaţi şi „U” Timişoara.
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Voleibalistele au pierdut
două meciuri

Echipa de volei feminin a Universităţii Cluj a înregistrat două înfrângeri consecutive
în ultimele etape ale Campionatului Naţional.
Andra CUCU
Studentele au pierdut cu scorul de 3-0, atât împotriva
Medicinei Târgu Mureş, cât şi
împotriva formaţiei CSM
Bucureşti. Ambele partide au
fost disputate în deplasare.
Dan Gîrleanu, antrenorul echipei 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 ﬁnalizăm seturile.
În ansamblu, nu cred că a fost un
meci rău.” De asemenea, Carmen
Crişan, căpitanul echipei, consideră că: „În meciul cu Mureşul nu a
funcţionat primirea, iar în setul trei
nu s-a ﬁnalizat 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 condiţiilor meteo nefavorabile, a fost amânată. 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, DanGîrleanu. „În meciul cu CSM Bucureşti, primul set a fost bun. A
funcţionat totul, începând de la
serviciu, blocaj şi apărare, dar la
final au intervenit arbitrii, la scorul de 23-22 pentru CSM, fluierând dublă la ridicătoarea noastră. Drept urmare, ţinând cont de
faptul că suntem o echipă de moral, următoarele seturi au fost adjudecate de echipa gazdă. În continuare, nu ne-am regăsit forţele

necesare pentru a trece de blocajul CSM-ului, care, datorită unui
serviciu bun, a funcţionat foarte
bine. Ne dorim enorm victoria împotriva Sibiului şi sper ca, din ultimele 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 retrogradarea. Prin prisma acestui fapt, rezultatele 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 deplasare. Următoarele partide programate pentru sportive sunt împotriva 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 etapa a XX-a.
CSM Sibiu se clasează pe poziţia a 11-a în Campionatul Naţional de Volei Feminin, însă în ultima perioadă a adus câteva victorii care au ridicat moralul echi-

pei. O dată cu venirea celui de al
patrulea antrenor, Branko Gajic,
pe banca tehnică, echipa a înregistrat o perioadă de ascensiune,
care însă nu a fost suficientă pentru 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, ocupanta locului doi în clasament, se
va defăşura luni, 5 martie.
Acestă etapă era programată
pentru data de 18 februarie, însă 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 clujeană este optimistă. „Nu are importanţă cu cine, unde şi când jucăm, 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 rămâne în prima ligă.

Corina Căprioriu, locul 5 la
Grand Prix-ul de la Dusseldorf
Ramona Maxim
Judoka “U”-CSM Cluj Corina
Căprioriu a participat în 18
februarie la IJF Grand Prixul de seniori de la
Dusseldorf, Germania, unde
s-a clasat pe locul 5 la categoria 57 kg.
Corina a trecut prin ippon în
01:59 de germanca Miryam Roper şi a pierdut în faţa judokanei Sumiya Dorjsuren, din Mongolia. „A fost al doilea concurs
al Europei ca valoare, deci locul cinci este un rezultat bun

pentru Corina, pentru perioada
în care ne aflăm acum. Acesta
a fost ultimul stagiu de pregătire, înaintea participării la Campionatul European Individual
Seniori de la Chelyabinsk, Rusia, din perioada 26 - 28 aprilie”, a declarat antrenorul lotului olimpic de judo, Florin Bercean.
Au mai participat şi sportivele Alina Dumitru (48 kg), Andreea Chiţu (52 kg) şi Andreea
Cătuna (52 kg), dar au fost eliminate încă din primul tur al
competiţiei.
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Colţul psihologului

Să înţelegem corect
competiţia

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 această valenţă în multe domenii de activitate. Sportul este o bună modalitate de a explora potenţialul
şi limitările competiţiei. În altă ordine de idei, sportul ne ajută să
identificăm abordările cele mai
eficiente privind competiţia. Printr-o abordare corectă, competiţia
poate declanşa dorinţa de a excela, de a ne realiza propriul potenţial. În lipsa unei tratări corecte a
dorinţei de excelenţă, competiţia
poate genera probleme. Natura
comparativă a competiţiei ne poa-

te face uşor egoişti, critici, invidioşi şi răi atunci când ne confruntăm cu rivalii noştri. Aceste
trăiri pot interfera cu concentrarea şi abilitatea noastră de a evolua la potenţialul maxim. Se poate trece foarte uşor de la „vreau”
la „trebuie”, ceea ce complică mult
concentrarea şi performanţa.
O privire mai atentă asupra modului în care competiţia afectează
performanţa relevă factori care explică 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, dorinţa de a obţine un rezultat bun
poate ajuta sportivii să se concentreze pe teren, să facă abstracţie
de stimulii distractori. Diﬁcultăţile de concentrare apar atunci când

sportivii încep să se deﬁnească
doar prin rezultatele din competiţie. Atunci când acest lucru apare,
abordarea sănătoasă spre excelenţă („vreau”) poate degenera într-o
abordare tensionată de tipul imperativ („trebuie”) caracterizată prin
presiune, nesiguranţă şi o concentrare doar pe rezultat. Sportivii care se concentrează pe rezultat şi
pe presiunile iraţionale nu se pot
focaliza pe deplin pe procesul performanţei. Ar ﬁ foarte simplu să
putem comanda sportivilor să se
concentreze pe elementele esenţiale sarcinii. Ei trebuie pregătiţi în
această manieră, lucrurile trebuie
lăsate să se întâmple, sportivii să
se bucure de procesul în sine. Starea ideală de performanţă apare în
decursul procesului miraculos de
plutire („ﬂow”) care facilitează excelenţa. Accentul prea mare pus
pe rezultate reduce şansa să se realizeze o astfel de stare; o prea mare tensiune competiţională cauzează stres şi tensiune, scade concentrarea şi limitează abilitatea sportivului de a anticipa şi simţi situaţia de pe teren. Opinez că gafele
mult mediatizate ale lui Tătăruşanu sunt în mare parte cauzate de
climatul motivaţional focalizat doar
pe rezultat generat de ﬁnantatorul
echipei Steaua.

parteneri şi sponsori

Chiar mai problematice decât
efectele acute ale presiunii competitive sunt efectele cronice. Preocupările pe termen lung cu privire la
consecinţele competiţiilor pot interfera cu odihna şi recuperarea la fel
de mult ca şi cu performanţa.
În sport, anumite credinţe iraţionale pot genera o adevărată obsesie în ceea ce priveşte rezultatele
competiţiilor. Iată câteva dintre aceste 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 ﬁu perfect
Viaţa trebuie să ﬁe 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 învăţaţi să-şi poată înlocui aceste credinţe cu o perspectivă mai raţională asupra competiţiei şi asupra vieţii, ceea ce înseamnă o mare diferenţă în ceea ce priveşte sănătatea,
performanţa şi fericirea.
În cariera mea de psiholog am
întâlnit multe situaţii în care credinţele iraţionale ale sportivilor au
interferat cu sănătatea şi perfor-

manţa. Uneori părinţii contribuie
involuntar la agravarea acestor perspective 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 moment de cumpănă din sport sau că
ei trebuie să performeze pentru ceilalţi. Astfel de percepţii pot creea
presiuni uriaşe limitând capacitatea copiilor de a evolua optimal.
Perfecţionismul este un lucru comun în multe sporturi, cum ar ﬁ
gimnastica, deşi excelenţa ar trebui
să scopul primordial; perfecţiunea
prin deﬁniţie este imposibilă. Pentru că mulţi sportivi nu au avut experienţe de viaţă provocatoare, ei
au capacităţi limitate de adaptare.
Ei cred în mod eronat şi naiv că
viaţa (dar şi rezultatul unei confruntări sportive) ar trebui să ﬁe
dreaptă, corectă. Există momente
în viaţă în care acest lucru este inﬁrmat brutal şi a aştepta întotdeauna dreptate şi echitate constituie un
lucru iraţional. Sarcina unui bun
antrenor ar ﬁ să examineze experienţele sportive ale elevilor săi astfel încât să îi poată ajuta să-şi dispute credinţele iraţionale pentru ca
în ﬁnal să adopte o nouă ﬁlozoﬁe
folositoare în obţinerea performanţelor dorite.

