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Echipele de volei 
încep play-out-ul

Echipele de volei din cadrul CS Universitatea Cluj vor juca în play-out-ul Diviziei A1, 
pentru a evita retrogradarea. Elevele lui Dan Gîrleanu vor juca cu CSM Sibiu, iar 
elevii lui Bogdan Tănase vor întâlni pe CSU Galați. Pagina 7

„U“n punct de vedere

Restart în voleiul juvenil 
Dan GÎRLEANU

– antrenor volei în cadul CS Universitatea Cluj-Napoca

De ani de zile se observă 
că numărul participanţilor 
ai acestui sport este în scă-
dere continuă.

Cauzele sunt multiple şi 
de cele mai multe ori sunt 
cauzate de managementul 
defectuos de la vârful fede-
raţiei Române de Volei. Dar 
ca să nu aruncăm total mingea în curtea federaţiei vom 
încerca aici la noi în curte, în judeţul Cluj să găsim mo-
dalităţi de creştere a numărului de participanţi(te) pen-
tru disciplina volei şi eventual descoperirea de noi talen-
te pentru sportul de performanţă. În cadrul echipelor fa-
nion ale “U” Cluj avem jucători şi jucătoare care sunt de-
ja absolvenţi sau în curs de absolvire a specialităţii de 
antrenor volei. În pauzele competiţionale aceşti tineri 
sportivi şi pe lângă ei şi alţii ar putea să fie viitorii se-
lecţioneri şi antrenori ai şcolilor generale din mediul ru-
ral pe raza judeţului Cluj.

Sportivii de la “U” Cluj, în pauzele competiţionale se 
vor deplasa în comunele şi oraşele mici de pe raza jude-
ţului care au şcoli generale cu săli de sport utilate cu fi-
leu de volei şi vor face selecţie, după care vor iniţia un 
program de antrenamente (3 şedinţe pe săptămână) pe tim-
pul verii.

Copiii cu calităţi şi aptitudini atletice vor fi selecţio-
naţi şi vor fi trimişi în tabere formate din module de pre-
gătire cu durata de 2 săptămâni, după care se vor reîn-
toarce la echipa şcolii cu care vor participa la un campi-
onat judeţean organizat de AJV şi DJTS.

În faza a doua a programului, odată cu începerea anu-
lui şcolar profesorii de educaţie fizică vor prelua echipe-
le formate pe care le vor antrena în continuare şi înscrie 
în competiţii pe plan şcolar, judeţean.

Sportivii-antrenori de la “U” Cluj care vor participa 
la acest program vor primi o indemnizaţie onorifică.

În primul an al acestui program ţinta de vârstă pentru 
selecţie vor fi elevii claselor V şi VI, urmând ca după doi 
ani să se reia ciclul de selecţie în acelaşi mod.

Principalii promotori ai acestui program trebuie să fie 
în primul rând “U” Cluj, Asociaţia Judeţeană de Volei, 
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, Primăria şi 
Consiliul Judeţean Cluj, precum şi orice sponsor privat 
doritor de promovare a acestei generoase acţiuni.

  Handbaliștii și-au redresat situația din 
campionat Pagina 6

   După o victorie la Iași, „U“ Mobitelco a pierdut 
deplasarea de la Mediaș Pagina 2

Primăria 
şi Consiliul Local Cluj
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Au învins la Iași, 
dar au pierdut la Mediaș
„U“ Mobitelco BT, campioana României la baschet masculin a câştigat în deplasare 
cu Politehnica Iaşi, 81-70, însă a fost învinsă la Mediaş, de Gaz Metan, 77-83.
Ovidiu TEBU

În partida de la Iaşi, antreno-

rul Marcel Ţenter a decis să 

le acorde şanse şi celor care 

au evoluat mai puţin în acest 

sezon. Sabin Faur şi Vlad 

Corpodean au jucat câte 10 

minute, Philip Jones, 13 

minute, iar Ioan Alexandru 

Pop a evoluat 18 minute.

În aceste condiţii, elevii antre-

naţi de Marcel Ţenter au câştigat 

doar două din cele patru sferturi, 

un sfert s-a terminat la egalitate, 

iar unul le-a revenit gazdelor. Sco-

rul pe sferturi a fost 14-20, 19-

19, 12-28 şi 25-14.

Vladimir Mijovic, cu 21 de 

puncte, a fost cel mai bun mar-

cator al echipei clujene. El a fost 

urmat, în clasamentul celor mai 

buni marcatori, de Zoran Krsta-

novic cu 17 puncte şi de Mihail 

Paul cu 15 puncte. De la gazde 

s-a remarcat Mădălin Nicolae, 

autor a 20 de puncte.

„Sunt dezamăgit de atitudi-

nea pe care am avut-o în acest 

meci. Mă aşteptam ca băieţii mei 

să înţeleagă că trecem printr-o 

perioadă dificilă şi să arate al-

tă faţă. Dacă nu se va schimba 

acest lucru în meciurile urmă-

toare nu avem cum să ne înde-

plinim obiectivul în acest an“, 

a declarat antrenorul Marcel Ţen-

ter. 

„Cred că nu am luat în seri-

os acest meci. Nu am fost con-

centraţi la acest meci, iar echi-

pa din Iaşi a intrat foarte moti-

vată în teren  pentru că jucau 

împotriva campioanei şi nu aveau 

nimic de pierdut. Trebuie să ne 

obişnuim cu ideea că fiecare 

echipă va da tot ce are mai bun 

când joacă împotriva noastră 

pentru că suntem campioni, iar 

noi trebuie să fim mult mai pu-

ternici pentru a le putea răspun-

de aşa cum trebuie”, a declarat 

și cel mai bun marcator al clu-

jenilor la Iaşi, Vladimir Mijo-

vic.

Victoria de la Iaşi a fost a 

16-a reuşită de „U” Mobitelco 

BT Cluj în acest sezon, din to-

talul de 23 de meciuri disputa-

te, iar în urma acestui succes, 

„alb-negrii” au acumulat 39 de 

puncte în clasament.

Învinși la Mediaș 

“U” Mobitelco a pierdut dis-

puta din deplasare cu Gaz Me-

tan Mediaș, scor 77-83,. Sco-

rul pe sferturi a fost: 20-18; 

18-16; 16-20 si 29-23. Meciul 

s-a jucat miercuri, 14 martie. 

Partida a contat pentru eta-

pa a 26-a a Diviziei A și a fost 

cea de a opta înfrângere sufe-

rită de clujeni în acest sezon. 

Kyndall Dykes, cu 29 de punc-

te, a fost cel mai bun marca-

tor al partidei, în timp ce de 

la gazde s-a remarcat Deven 

Mitchell, cu 28 de puncte.

„Un meci în care am jucat 

mult mai bine, eram sigur că 

vom juca mai bine decât în ul-

timele partide. Atitudinea ju-

cătorilor s-a schimbat total, în-

să astăzi diferența cred că s-a 

făcut în recuperările ofensive 

pe are le-a avut Mediașul. Știam 

că nu putem câștiga dacă îi lă-

săm să înscrie peste 70-75 de 

puncte. Acest lucru, însă, s-a 

întâmplat. Am pierdut un meci 

important pentru noi, însă cred 

că acesta este un nou început 

pentru echipa noastră. Sunt si-

gur că vom crește de la meci 

la meci din acest moment”, a 

declarat Marcel Țenter, după 

înfrângerea de la Mediaș.

În urma acestui insucces, 

„U” Mobitelco a căzut pe locul 

5 în clasamentul Diviziei A, cu 

40 de puncte.

Meci acasă cu Miercurea Ciuc

Următoarea partidă pentru 

elevii lui Marcel Țenter va avea 

loc sâmbătă, 17 martie, atunci 

când vor da piept pe teren pro-

priu cu BC Miercurea Ciuc. Par-

tida se va disputa în Sala Spor-

turilor „Horia Demian“, de la 

ora 19.30.

Vasile IELCIU
Lipsa de experienţă şi-a spus 

cuvântul la Târgu-Mureş

Echipa de baschet feminin a Uni-

versităţii Cluj a pierdut în ultima 

partidă din campionat cu echipa 

care ocupă a treia poziţie în clasa-

ment, CS Nova Vita. Chiar dacă 

echipa clujeană a prestat un joc 

bun, pe fondul lipsei de experien-

ţă studentele au cedat în faţa echi-

pei din Târgu Mureş cu scorul de 

71-44.

Universitatea a pierdut partida 

disputată în deplasare la Târgu 

Mureş pe fondul lipsei de experi-

enţă, chiar dacă clujencele au pre-

stat un joc bun şi în anumite mo-

mente ale partidei jocul a fost unul 

echilibrat. Primul sfert s-a înche-

iat cu un uşor avantaj al gazdelor, 

18-15 pentru formaţia din Târgu 

Mureş. „La Târgu Mureş dacă aveam 

o jucătoare cu experienţă eu spun 

ca am fi  câştigat meciul. Chiar da-

că am pierdut la peste 20 de punc-

te, până în sfertul 3 am reuşit să 

ne ţinem după ele şi jocul a fost 

echilibrat”, a declarat antrenorul 

Florin Covaciu.

Cea mai bună marcatoare din 

echipa clujeană a fost Flavia Fe-

renczi, cu 18 puncte, iar de partea 

cealaltă Cherrise Germain Graham, 

cu 21 de puncte marcate.

În următoarea partidă Universi-

tatea Cluj va întâlni pe teren pro-

priu formaţia Politehnica Naţional 

Iaşi. „Cu Iaşi sperăm să câştigăm 

chiar dacă nu va fi  uşor. Dacă ba-

tem Politehnica Iaşi şi mai apoi ba-

tem Olimpia Bucureşti ne întoar-

cem pe locul 11, care ne va permi-

te să accedem în playout”, a mai 

declarat antrenorul Covaciu.

„U” Cluj va juca cu Politehnica 

Iaşi sâmbătă, 17 martie, pe teren 

propriu în Sala „Horia Demian” de 

la ora 12:00, iar apoi în deplasare 

cu Olimpia Bucureşti, în 21 martie. 
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CLASAMENTE
CLASAMENT VOLEI MASCULIN

L ECHIPA M V Î P

1 Remat Zalău 22 22 1 61

2 CVM Tomis Constanța 22 19 3 54

3 Dinamo București 22 16 6 47

4 VCM LPS Piatra Neamț 22 13 9 39

5 CS Unirea Dej 22 13 9 38

6 Știința Epxplorări Baia Mare 22 11 11 37

7 CS Unirea Dej 22 11 11 34

8 SCM U Craiova 22 10 12 30

9 CSM Agronomia București 22 8 14 25

10 Universitatea Cluj 22 7 15 21

11 CSU Galați 22 2 19 6

12 Universitatea Timișoara 22 1 21 4

CLASAMENT VOLEI FEMININ
L ECHIPA M V Î P

1 Ştiinţa Bacău 22 20 2 61

2 CSV 2004 Tomis Constanța 22 20 2 58

3 Dinamo Romprest București 22 15 7 47

4 CSM București 22 16 6 45

5 CSU Medicina Târgu Mureș 22 14 8 42

6 VC Unic LPS Piatra Neamţ 22 13 9 39

7 SCM U Craiova 22 12 10 36

8 CSM Lugoj 22 7 15 23

9 Universitatea Cluj 22 5 17 14

10 ACS Penicilina Iași 22 4 18 12

11 SCM CSU Argeș Pitești 22 4 18 11

12 CSM Sibiu 22 2 20 8

CLASAMENT HANDBAL F
L ECHIPA M V E Î P

1 Oltchim Râmnicu Vâlcea 16 16 0 0 32

2 HC Zalău 19 12 4 3 28

3 HC Dunărea Brăila 17 12 1 4 25

4 „U“Jolidon Cluj-Napoca 17 12 1 4 25

5 Oțelul Galați 18 11 1 6 23

6 CSM Bucureşti 19 8 1 10 17

7 HCM Baia Mare 18 8 1 9 17

8 HCM Roman 19 7 2 10 16

9 Corona 2010 Brașov 19 8 0 11 16

10 CSM Ploiești 19 6 2 11 14

11 Universitatea Neptun Constanța 18 6 2 10 14

12 CSM Bacău 2010 18 5 1 12 11

13 CSM Cetate Devatrnas 18 4 2 12 10

14 SCM Craiova 19 3 0 16 6

CLASAMENT HANDBAL M
L ECHIPA M V E Î P

1 HCM Constanța 19 19 0 0 38

2 Știința Dedeman Bacău 19 15 0 4 30

3 Universitatea Bucovina Suceava 19 11 2 6 24

4 CS Caraș-Severin 18 11 1 6 23

5 Energia Pandurii Târgu Jiu 19 10 2 7 22

6 HC Odorhei 19 9 3 7 21

7 Dinamo Călărași 19 9 2 8 20

8 Politehnica Timişoara 19 9 0 10 18

9 Potaissa Turda 19 8 2 9 18

10 Universitatea Transilvania Cluj 19 6 2 11 14

11 CSM Satu Mare 19 5 2 12 12

12 CSM București 18 5 1 12 11

13 CSM Ploiești 19 4 3 12 11

14 Steaua București 19 0 2 17 2

Cristinel BURCĂ 
Nu e uşor de transcris în cu-

vinte ce sentimente mă încearcă 

atunci când sunt pe terenul de 

joc şi aud această încurajare ve-

nind din inimile susţinătorilor 

echipei de handbal. O echipă ca-

re, în ciuda faptului că nu a re-

uşit în istoria sa să obţină mai 

mult decât o medalie de bronz 

în anul 2000, a fost, cu unele ex-

cepţii nelipsită de pe prima sce-

nă a handbalului românesc. În-

că din 1998, de când am deve-

nit jucător la „Universitatea” pot 

afirma cu tărie că lipsa unor mari 

performanţe a fost suplinită cu 

succes de formarea unor carac-

tere puternice care au reuşit să 

clădească o echipă apreciată în 

lumea handbalului. Atunci când 

cuvinte precum „bun simţ”, „edu-

caţie”, „respect” şi „spirit de 

echipă” sunt definitorii pentru 

formarea jucătorilor acestui club, 

generaţia actuală dar şi genera-

ţiile viitoare de handbalişti au 

obligaţia de a duce mai departe 

cu onoare numele acestei echi-

pe şi al întregului club.

E un sentiment plăcut să văd 

că cei care au contribuit de-a 

lungul timpului la renumele hand-

balului clujean încurajează as-

tăzi din tribune echipa lor de su-

flet. Faptul că nume precum Lu-

ci Pop, Călin Hossu, Horaţiu Gal, 

Dacian Dăncilă, Leon Gomboş, 

Ani Ioan, Ştef Ionuţ şi mulţi al-

ţii, alături de domnul Gheorghe 

Zamfir, persoana care a condus 

pentru foarte mulţi ani destine-

le echipei clujene (de care se lea-

gă şi medalia de bronz), sunt 

prezenţi la fiecare meci şi ne sus-

ţin, este o dovadă că handbalul 

clujean nu va muri niciodată şi 

va avea un cuvânt greu de spus 

în anii ce vor urma. Este adevă-

rat, că trecem în momentul de 

faţă prin clipe mai grele, dar sunt 

convins că un oraş precum Cluj-

Napoca alături de clubul „Uni-

versitatea” şi de oamenii care iu-

besc şi pot să ofere sprijinul fi-

nanciar necesar, vor face tot ce 

le va sta în putinţă pentru a aju-

ta echipa de handbal masculin 

să treacă prin această perioadă 

dificilă şi vor reuşi să redea în-

crederea actualei echipe încer-

când să nu piardă valoarea spor-

tivă şi umană care s-a conturat 

în aceşti ani la Cluj-Napoca.

Gândindu-mă că în scurt timp, 

s-ar putea să întăresc „echipa” 

din tribune, nu pot decât să mă 

uit cu încredere spre generaţiile 

de juniori care aşteaptă să facă 

pasul spre seniorat şi de ce nu, 

să realizeze performanţe mai mari 

decât cele de până acum. 

Direct sau indirect, voi rămâ-

ne mereu cu sufletul alături de 

„U” şi voi continua să ajut atât 

cât voi putea handbalul şi impli-

cit sportul clujean.

HAIDE „U”!

Haide „U“!

Dragoș Feneșan, 
este portar la ¨U¨ 
Transilvania şi a 
împlinit 22 de ani în 
9 martie.

Ana-Maria Lazăr, 
este judoka și a 
împlinit 22 de ani în 
3 martie. 

Bogdan Sălăgean, 
face parte din echipa 
de rugby și a împlinit 
24 de ani în  8 martie.

Florin Jurj, 
este tenisman și a 
împlinit 25 de ani în 
16 martie

CS Universitatea 
şi monitorulcj.ro 
vă urează:
La mulţi ani!
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Nicolae Nichitean, „regele 

transformărilor”, aşa cum a 

fost numit, este antrenorul 

echipei de rugby a Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj din 

luna decembrie a anului tre-

cut. S-a născut pe 27 septem-

brie 1969 la Suceava, este 

căsătorit cu o fostă handba-

listă şi este tatăl unui băie-

ţel, Luca, de 12 ani, care 

joacă fotbal. A jucat împotri-

va Franţei, Canadei, Fiji, 

Africii de Sud şi a evoluat în 

Italia, iar acum antrenează 

echipa de rugby a 

Universităţii.

Cum aţi început să jucaţi rugby?
E o veche întrebare şi bună. Nici 

nu-mi amintesc acum (râde). Nu 

ştiu, prin clasa a opta jucam fot-

bal şi un prieten, un vecin de bloc 

juca rugby şi zice „Nu vii să şu-

tezi şi tu în minge?” şi uite aşa am 

ajuns la rugby, la minge ovală.

De ce aţi renunţat la fotbal şi 
aţi ales rugby?

La vârsta aia nu-ţi dai seama. 

Te-ai dus pentru că făceai gaşcă, 

făceai prietenii mai repede la rug-

by decât la fotbal pentru că, de 

mici, la rugby suntem educaţi fă-

ră înjurături, fără alte ... Între noi 

ne mai scăpam, dar de faţă cu 

antrenorul sau antrenorul să ne 

înjure pe noi sau să zică ceva nu 

exista. Şi mi-a plăcut mai mult, 

s-a adaptat caracterului meu mai 

rigid decât fotbalul, unde erau un 

pic mai libertini copiii.

De care rezultate de până 
acum sunteţi mândru?

Mai multe promovări, cam as-

tea sunt. Câştigarea campionatu-

lui, promovarea cu Cluj atunci 

când am jucat în anii 94 sau 95, 

promovare cu echipa Bologniei, 

promovare cu echipa Modenei, 

din B în A sau din A în Super 

Ten. Mai multe.

Ce sacrificii sau compromisuri 
aţi făcut de-a lungul timpului 
pentru sport?

Imense, foarte multe. Unul din-

tre cele mai dure a fost să îmi 

creez rezistenţa fizică. Asta era 

pe la vârsta de 18-19 ani când co-

chetam cu echipa naţională de 

seniori şi am avut un antrenor 

care spunea că sunt slab la rezis-

tenţă. Şi atunci am început să-mi 

creez această rezistenţă apelând 

la un antrenor de atletism. Apoi, 

după vârsta de 30 de ani, când 

kilogramele începeau să-şi spună 

cuvântul, aveam un regim că mân-

cam seara doar proteine, adică 

doar carne goală, fără pâine. Şi 

am jucat până la 36 de ani.

Ce altceva vă vedeţi făcând?

Eu sunt voluntar la secţia de 

rugby până când o să vedem cum 

se reglementează situaţia din 

punct de vedere financiar. Eu lu-

crez pe cont propriu, am o soci-

etate a mea care face să mergem 

înainte.

Ce pasiuni aveţi?
Grădinărit. Florile (râde). Gră-

dinărit, vânătoare.

Cum vă definiţi ca persoană?
Exigent.

Cum definiţi experienţa 
din străinătate?

Din punct de vedere profesio-

nal, afară sunt mult mai organi-

zaţi şi mai bine dezvoltaţi din 

punctul de vedere al structurii. 

Fiecare echipă are sediul ei. De 

exemplu o echipă, o secţie de rug-

by a oraşului, are terenul ei, are 

vestiarele ei. Acolo au generaţii 

de la 10 până la 19 ani în fieca-

re an. Sunt mulţi voluntari în ju-

rul echipei. Cei care au trecut prin 

rugby şi îşi permit, au timpul ne-

cesar, vin şi fac voluntariat pen-

tru echipele de juniori, de copii 

mici.

Care sunt diferenţele între Ro-
mânia şi Italia în ceea ce pri-
veşte acest sport?

Cel mai mult mi-a plăcut orga-

nizarea, organigrama unei secţii, 

e bine stabilită şi voluntariatul 

mare care, din păcate, la noi nu 

există. Un alt lucru care mi-a plă-

cut, şi la noi nu se practică, este 

Nichitean – de la mingea

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

peste12.000de cititori/ediţie
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Detalii în pagina 2

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.

                  

ugetul FPTR
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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

1  = 4.3396 LEI
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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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faptul că oamenii potenţi ai ora-

şului, se ştiu câţi sunt şi cum sunt 

prin camera de comerţ, se ştiu că 

au activităţi puternice, în momen-

tul în care se prezintă şi solicită 

un parteneriat de publicitate sau 

de sponsorizare nu refuză nicio-

dată nimeni. În sensul că, şi 100 

de euro dacă le dau, este ok. Ştie 

că participă la mai multe disci-

pline, dar participă. Fiecare soci-

etate îşi alocă un buget pentru 

sportul oraşului, dar asta vine şi 

din colaborarea cu instituţiile sta-

tului să zicem aşa.

De ce Universitatea Cluj?
Pentru că să faci voluntariat la 

distanţă nu se poate. Eu locuiesc 

şi în Cluj şi în Baia Mare. Am 

simţit aşa că putem face ceva îm-

preună şi când te propui, te pro-

pui cu inima deschisă fără inte-

rese.

Cum este rubgyul în România?
Profesioniştii din rugbyul ro-

mânesc, din păcate, sunt din ce 

în ce mai puţini, din punctul meu 

de vedere. Întâmpină foarte mul-

te greutăţi ca să-şi întreţină echi-

pa. Din păcate nu este un sport 

de primă mână cum ar fi fotba-

lul, baschetul, handbalul, spor-

turile de sală, ştiu eu, voleiul. 

Din ce în ce selecţia a scăzut, dar 

asta nu din cauză că nu mai es-

te materie primă la juniori, la se-

lecţie. Cauza e că Ministerul a re-

dus foarte mult din şcolile spor-

tive. Existau aşa-zisele şcoli spor-

tive în toate oraşele, ori reducân-

du-se catedrele şcolilor sportive 

nu mai are cine să iniţieze foar-

te mulţi copii şi au rămas destul 

de puţine. Numărul de selecţii es-

te mic şi de aici numărul redus 

de jucători.

Care sunt rigorile pe care le 
impuneţi echipei pe care o an-
trenaţi?

Pot să meargă la fete că e be-

nefic şi pentru ei şi pentru ele, 

important este să se antreneze 

după programele antrenorului. Să 

nu piardă nopţile, bineînţeles. 

Avem un regulament de ordine 

interioară care rămâne în interi-

orul echipei, nu-l spunem, dar 

ceea ce le cer eu este multă seri-

ozitate. Din păcate, avem unii ju-

cători, şi asta o subliniez, avem 

unii jucători care au ajuns la Cluj 

nu ştiu prin ce metodă de selec-

ţie şi încerc să trag de ei să creas-

că, dar e foarte greu, foarte greu 

pentru că nu au calităţile motri-

ce pentru a juca în Superligă.

Care este programul de antre-
nament?

Programul este de trei ori pe 

săptămână, dimineaţa de la 11 

antrenament pe teren, de două 

ori sală de forţă dimineaţa şi în 

fiecare zi de la 4 la 6 antrena-

ment pe teren. Acum ăsta e pro-

gramul pre-competiţinal, când o 

să avem competiţii o să schim-

băm un pic programul.

Cum s-au purtat jucătorii în 
cantonamentul din Poiana 
Braşov?

Au răspuns foarte bine pregă-

tirii chiar dacă antrenamentele 

au fost 3-3-2, adică trei antrena-

mente pe zi pe durată de două 

zile, a treia zi doar 2 antrenamen-

te. Nu s-au plâns, au tras. Au fost 

serioşi.

Sunteţi pregătiţi pentru Super-
ligă?

Nu. Nu suntem pregătiţi. Din 

mai multe puncte de vedere: ju-

cători fără experieţă, jucători cu 

care de-abia ne cunoaştem, cei 

patru de la Baia Mare şi de la Ti-

mişoara încă unul. Valoric, jucă-

torii nu sunt jucători de Superli-

gă, nu toţi. Din 30 cam, să zicem, 

7-8 sunt jucători de Superligă din 

lotul actual.

Ce vă propuneţi pentru acest 
sezon?

Obiectul nostru este să ne sal-

văm de la retrogradare, iar pe ter-

men mediu ne propunem să re-

construim o echipă punând ba-

zele, asta e foarte important, pe 

noul proiect „Juniorii judeţului 

Cluj”. Acest proiect este în min-

tea unora de mai mult timp, dar 

acum începem să-l conturăm şi 

să reorganizăm în aşa fel încât 

toţi sportivi, toţi juniorii, din ul-

timul an de juniorat trebuie să 

joace sub Universitatea, iar pe 

categorie de vârstă să joace la 

cluburile lor în aşa fel încât în 

ultimul an cei care pot să aibă 

dublă legitimare să joace şi pen-

tru echipa mare. Probabil că la 

anul reuşim să formăm o echipă 

de juniori de la aceste 4 cluburi 

care sunt Viitorul CSS II, Câmpia 

Turzii şi Mihai Viteazul împreu-

nă cu clubul privat Gens.

Veţi reveni în străinătate?
Nu. Voi rămâne la echipă atâ-

ta timp cât este nevoie. Nu cred. 

Posibil. Nu se ştie niciodată.

Primul meci din Superligă pe ca-

re echipa de rugby a Clubului Spor-

tiv Universitatea Cluj îl va disputa 

va avea loc acasă, pe 24 martie.

Ana Giol

rotundă la cea ovală
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Handbalistele au învins 
pe Corona Brașov
U Jolidon a învins fără mari probleme formaţia Corona Braşov, într-un meci din cadrul 
etapei a 19-a a Ligii Naţionale. 

Cristina SALVAN

Handbaliştii clujeni au ajuns 

la a doua victorie consecuti-

vă, după ce au învins, sâm-

bătă, în deplasare, scor 

25-27, pe cei de la CSM 

Ploieşti, într-un meci din 

cadrul etapei cu numărul 19 

a Ligii Naţionale.

„Studenţii” au pornit ca favo-

riţi în faţa penultimei clasate şi 

şi-au demonstrat superioritatea 

după ce s-au aflat la cârma par-

tidei încă din prima repriză, fi-

nalizată la scorul de 10-12.

În urma acestei victorii elevii lui 

Liviu Jurcă au acumulat 14 punc-

te şi s-au apropiat de ocupanta 

locului 9, Potaissa Turda, care 

are cu 2 puncte mai mult, dar 

cu un joc în minus, îndepărtân-

du-se astfel de zona poziţiilor 

retrogradabile.

Marcatorii echipei „U” Tran-

silvania au fost: Grasu 7, Irimiaș 

5, Vlad-Vlăduţ 4, Burcă 4, Lazăr 

3, Bușecan 3 și Mihai Bogdan 1.

În runda următoare, “U” Tran-

silvania va primi vizita Energiei 

Pandurii Târgu-Jiu. Meciul se va 

disputa duminică, 18 martie, cu 

începere de la ora 19:00, în Sa-

la Sporturilor „Horia Demian” şi 

contează pentru etapa a XX-a a 

Ligii Naţionale de handbal mas-

culin.

Luminiţa de la capătul 
tunelului 

„U” Transilvania a obţinut pri-

ma victorie din cele două con-

secutive după ce învins, pe 14 

martie, acasă, scor 34-26, forma-

ţia CSM Satu Mare în partida din 

etapa cu numărul XVIII a Ligii 

Naţionale. Cu toate că gazdele 

s-au instalat la conducere încă 

din prima parte a partidei, jocul 

a fost unul destul de echilibrat. 

La pauză tabela a indicat 15-11.

În repriza secundă s-a consem-

nat o evoluţie sinusoidală a jo-

cului şi a ecartului dintre cele 

două echipe. După pauză cluje-

nii au apăsat cu încredere peda-

la de acceleraţie şi diferenţa de 

scor s-a majorat la 6 goluri chiar 

în primele 5 minute. Oaspeţii au 

avut o uşoară revenire între mi-

nutele 40 şi 45, când au reuşit 

să se apropie la 2 goluri, însă 

elevii lui Liviu Jurcă s-au impus 

şi s-au distanţat din nou la 6 go-

luri doar 4 minute mai târziu. 

Sătmărenii s-au mai apropiat în 

minutul 53 la 3 goluri, însă în 

ultimele 5 minute „studenţii”  au 

controlat de o manieră categori-

gă jocul şi astfel şi-au surclasat 

adversarii cu 34-26. De departe 

cea mai bună evoluţie din rân-

dul alb-negrilor a avut-o interul 

dreapta, Andrei Grasu. Pentru 

„U” Transilvania au marcat : Gra-

su 11 goluri, Lazăr 6, Bogdan 5, 

Buşecan 4, Irimieş 3, Vlad 2 şi 

Micu 1 gol.

„U” Transilvania dă semne de revenire

Cristina BOTÎRCĂ

”U” Jolidon se află la a treia 

victorie cosecutivă, de data 

aceasta în faţa formaţiei ASC 

Corona Braşov, scor final 

32-25 (18-14). Partida a con-

tat pentru etapa a XIX-a a 

Ligii Naţionale de handbal 

feminin. După această reuşi-

tă, fetele lui Gheorghe 

Covaciu adaugă două puncte 

importante la total, care le 

propulsează doar la un pas 

de poziţia a II-a în clasamen-

tul intern, fiind la egalitate 

de puncte cu HC Dunărea 

Brăila.  

Prima repriză a început pro-

miţător pentru oaspete care au 

părut că fac legea pe terenul din 

sala Horia Demian, însă doar pri-

mele zece minute au fost sub do-

minaţia braşovencelor (9-5). A 

urmat o perioadă mai puţin bu-

nă pentru handbalistele forma-

ţiei ASC Corona Braşov şi clu-

jencele au trecut la conducere în 

mintul 18 printr-un gol marcat 

de Clara Vădineanu (10-9). ”Alb-

negrele” şi-au făcut jocul impe-

cabil până la finele primei repri-

ze reuşind să se desprindă la 4 

goluri diferenţă faţă de adversa-

re, tabela de marcaj indicând la 

pauză 18-14.

Repriza secundă a reprezen-

tat pentru ”U” Jolidon apărare 

şi pentru braşovence egalare, în-

să oaspetele  nu au reuşit să se 

apropie decât la 3 goluri diferen-

ţă (21-24, 23-26). Ultimele 10 mi-

nute ale celei de-a doua reprize 

au spulberat speranţa la victorie 

jucătoarelor din Braşov, ”studen-

tele” evoluând la capacitate ma-

ximă şi astfel stabilind o dife-

renţă de 7 goluri, scorul final 32-

25.

 Pentru ”U” Jolidon au mar-

cat: Mihalela Tivadar (10/14, 4/4 

la 7m), Florina Chintoan (5/5), 

Nicoleta Dincă (5/8), Laura Ol-

tean (4/6), Mihaela Ani- Seno-

cico (4/8), Clara Vădineanu (2/3), 

Magdalena Paraschiv (2/5).

Pentru ASC Corona Braşov au 

marcat: Burghel (7/10, 1/3 la 

7m), Hotea (6/9, 0/1 la 7m), 

Zamfir (6/10), Din (2/2), Chiper 

(2/4), Apetrei (1/1), Seifer (1/2).

Convocări la Naţională

U Jolidon dă în acest moment 

3 componente la lotul de senioa-

re, 2 jucătoare la lotul de tineret 

şi o jucătoare la lotul de junioa-

re. Clara Vădineanu, Mihaela Ani-

Senocico şi Florina Chintoan fac 

parte din lotul chemat de Radu 

Voina pentru dubla cu Serbia pen-

tru calificarile Campionatului Eu-

ropean. Ivan Irina şi Florea Şte-

fania sunt selecţionate de Dumi-

tru Muşi pentru Calificările la 

Campionatul mondial de Tineret 

ce va avea loc în Cehia, iar Las-

lo Cristina este convocată la na-

ţionala de junioare pentru un un 

stagiu de pregătire şi jocuri ami-

cale.
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Ramona MAXIM
Deşi la începutul campiona-

tului obiectivul stabilit pen-

tru proaspăta câştigătoare a 

Cupei Balcanice era accede-

rea în play-off, după o evo-

luţie destul de slabă a elevi-

lor pregătiţi de Bogdan 

Tănase, obiectivul a devenit 

rămânerea pe prima scenă a 

voleiului masculin româ-

nesc.

Echipa de volei „U” Cluj a 

terminat sezonul regulat al Cam-

pionatului Naţional al Diviziei 

A1 pe un modest loc 10, cu 21 

de puncte. Bilanţul echipei în 

cele 22 etape disputate a fost de 

cinci victorii cu 3:0 sau 3:1, do-

uă victorii cu 3 la 2, două în-

frângeri cu 2:3 din care au mai 

obţinut un punct şi 13 înfrân-

geri cu 3:0 sau 3:1.

O victorie surprinzătoare a fost 

în turul campionatului când vo-

leibaliştii clujeni au primit vizi-

ta formaţiei VCM LPS Piatra 

Neamţ, echipă care a terminat pe 

locul 4 şi pe care au învins-o cu 

scorul categoric de 3 la 0. „U” 

Cluj a obţinut 3 puncte din con-

fruntările cu SCMU Craiova, CSM 

Bucureşti, Universitatea Timişoa-

ra şi CSU Galaţi. Victoriile cu 3 

la 2 s-au obţinut cu CS Dinamo 

Bucureşti şi Universitatea Timi-

şoara, iar din confruntările cu 

CSA Steaua şi CSU Galaţi, elevii 

pregătiţi de Tănase au mai smuls 

un punct. În play-out, Universi-

tatea Cluj se va lupta pentru men-

ţinerea în Divizia A1 cu echipa 

CSU Galaţi. Se merge pe sistemul 

„3 din 5 meciuri”, adica cel mai 

bun din 5 partide, iar „alb-negri” 

au avantajul terenului propriu. 

Astfel, primele două meciuri se 

vor desfăşura pe parchetul Sălii 

Sporturilor „Horia Demian”, vi-

neri şi sâmbătă, 16 respectiv 17 

martie, cu începere de la ora 

17:00.

Clujenii sunt favoriți

”Începem play-out-ul din pos-

tura de favoriţi, însă nu trebuie 

să ne culcăm pe o ureche pentru 

că suntem cu un loc mai sus în 

clasament. Întâlnim o echipă im-

previzibilă, dar pe care, cu puţi-

nă atenţie, putem să o învingem 

în minimul de jocuri, adică trei. 

Trebuie să avem grijă, doarece 

orice greşeală ne poate costa foar-

te scump şi, de aceea, trebuie să 

ne adjudecăm victoria chiar din 

primele meciuri. Aşteptăm cât 

mai multă lume la sală, deoare-

ce avem nevoie de susţinerea fa-

nilor”, a declarat antrenorul Uni-

versităţii Cluj, Bogdan Tănase.

În celălalt baraj pentru menţine-

rea în prima Divizie se vor întâl-

ni formaţiile CSM Agronomia Bu-

cureşti şi Universitatea Timişoa-

ra.

Andra CUCU

Studentele vor disputa prime-

le două partide vineri şi sâm-

bătă, 16 respectiv 17 martie 

2012, pe teren propriu, împo-

triva formaţiei CSM Sibiu.

Clujencele au pierdut ultime-

le două partide disputate împo-

triva Dinamo Bucureşti şi Ştiinţa 

Bacău, echipe clasate pe primele 

poziţii. Universitatea nu a reuşit 

să „fure” nici-un set acestor for-

maţii mult mai experimentate, 

scorul  la sfârşitul ambelor par-

tide fiind 3:0. 

Meciul împotriva echipei Di-

namo Bucureşti s-a jucat în de-

plasare, iar scorul pe seturi a fost: 

25:9, 25:9, 25:18, în timp ce par-

tida împotriva Bacăului s-a jucat 

pe teren propriu, evoluţia scoru-

lui la sfârşitul actelor fiind: 10:25, 

16:25, 21:25.

Primele partide se joacă acasă

Studentele vor întâlni în pri-

ma etapă a play-out-ului forma-

ţia CSM Sibiu, urmând să joace 

două meciuri pe teren propriu şi 

în funcţie de rezultate, unul sau 

două în deplasare. Echipa speră 

să câştige primele meciuri în ca-

re vor avea avantajul de a juca 

în faţa publicului lor şi să por-

nească cu avantaj în deplasarea 

de la Sibiu.

„Consider că avem un avantaj 

moral în faţa Sibiului deoarece 

am câştigat toate meciurile juca-

te cu ele. De asemenea, faptul că 

jucăm acasă este tot în favoarea 

noastră, aşa că am putea pune că 

avem toate condiţiile de pentru a 

câştiga. Pornim optimişti la lup-

tă şi sperăm să ieşim învingători, 

însă trebuie să avem în vedere şi 

faptul că Sibiul este o echipă bu-

nă, care va lupta pentru şansa ei 

”, a declarat Dan Gîrleanu, an-

trenorul Universităţii Cluj.

Nu va fi  ușor cu Sibiu

De asemenea, Anca Bunea, 

una dintre jucătoarele de bază 

ale formaţiei clujene consideră 

că: „Meciurile împotriva echipei 

din Sibiu nu vor fi uşoare. Sun-

tem două formaţii de valoare 

apropiată, care au acelaşi obiec-

tiv, evitarea retrogradării. Vom 

juca după sistemul trei din cinci 

meciuri, având avantajul de a ju-

ca primele două partide pe teren 

propriu. Sperăm să fructificăm 

această şansă.”

Meciurile împotriva Sibiului 

se vor juca în 16 şi 17 martie, de 

la orele 15:00, în Sala Sporturi-

lor „Horia Demian” din Cluj-Na-

poca.

Voleibaliștii încep 
play-out-ul

Voleibalistele luptă 
pentru evitarea retrogradării
Echipa de volei feminin a Universităţii Cluj se pregăteşte pentru meciurile din play-
out-ul Campionatului Naţional de Volei Feminin.

Voleibaliştii Universităţii Cluj vor susţine la sfârşitul acestei săptămâni primele două 
meciuri din cadrul play-out-ului Diviziei A1
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Comunicarea 
antrenor - sportiv

Colţul psihologului

dr. Marius Crăciun, psiholog

Vorbeam recent cu un fotba-

list care  îmi relata o situaţie în 

care a comis o greşeală în apă-

rare soldată cu gol chiar înainte 

de pauză. În vestiar, antrenorul 

său nu i-a reproşat nimic privind 

greşeală comisă insistând  cu sfa-

turi pentru  jocul din a doua re-

priză. Acest lucru a avut un im-

pact extraordinar asupra încre-

derii în sine şi a permis jucăto-

rului să se concentreze mai bi-

ne pe evoluţia sa.

Mulţi antrenori înţeleg foarte 

bine importanţa abilităţilor de 

comunicare în interacţiunea cu 

sportivii. Totuşi, majoritatea ar-

ticolelor scrise în domeniul  co-

municării insistă mai mult pe CE 

să spui şi mai puţin pe CUM să 

te adresezi sportivilor. Aşa cum 

bine ştiu antrenorii experimen-

taţi, să alegi când să spui ceva 

este cel mai important lucru. 

A trimite mesajul potrivit în 

momentul potrivit este abilita-

tea de comunicare cea mai im-

portantă pentru conducătorii efi-

cienţi. Antrenorul despre care 

am vorbit mai sus a înţeles că 

pauza dintre reprize nu este mo-

mentul potrivit să critice sau să 

discute greşeala comisă de spor-

tiv. Mesajul pe care a ales să-l 

trimită în acele momente a fost 

cel mai potrivit pentru a gene-

rat motivaţie şi încredere, spor-

tivul  concentrându-se mai de-

parte pe ceea ce are de făcut. 

Din cauza intensităţii emoţi-

onale ridicate generate de com-

petiţii, a reuşi să comunici la mo-

mentul potrivit anumite mesaje 

este o continuă provocare. În ge-

neral, în situaţii sportive, putem 

distinge patru tipuri de mesaje.

Mesaje nepotrivite în 
momente nepotrivite

Un antrenor de baschet în-

cearcă să-şi ajute un elev să de-

prindă o nouă schemă ofensivă. 

Pentru că sportivul se chinuie 

să înveţe deplasarea în teren, 

antrenorul se decide să-l moti-

veze spunându-i: „Haide băie-

te! Vei  reuşi! Este foarte uşor!”. 

Este un mesaj nepotrivit pentru 

că este emis într-un moment în 

care sportivul pare a se simţi 

nepregătit şi depune eforturi să 

realizeze sarcina primită. Poate 

că este o sarcină uşoară dar nu 

pentru sportiv, ci pentru antre-

nor. 

Mesajul este pozitiv şi moti-

vaţional dar este emis într-un 

moment nepotrivit.

Mesaje potrivite în momente 
nepotrivite 

Mulţi antrenori greşesc pen-

tru că doresc să vorbească cu 

echipa imediat după o înfrânge-

re usturătoare şi pretind ca spor-

tivii să-şi discute trăirile în ace-

le momente. Antrenamentul de 

a două zi este momentul potri-

vit mai ales că atunci se poate 

discuta mai raţional şi fără prea 

mare angajament emoţional.

Mesaje nepotrivite în 
momente potrivite

Mai sunt 5 secunde de joc şi 

antrenorul cer un time-out pen-

tru a pune la punct tactica de 

joc. În loc să spună sportivilor 

ce să facă în mod foarte con-

cret, antrenorul foloseşte un lim-

baj general, motivaţional şi un 

stil de conducere democratic lă-

sând la latitudinea echipei con-

duita de joc. 

Momentul este potrivit dar 

mesajul ar fi trebuit să fie foar-

te specific şi directiv.

Mesaje potrivite în momente 
potrivite

În situaţia prezentată mai 

sus, stilul autocratic este cea 

mai bună opţiune pentru că de-

ciziile ferme sunt dorite în si-

tuaţii de stres maxim. Se spu-

ne fiecărui sportiv ce are de fă-

cut cu sublinierea că fiecare tre-

buie să se concentreze pe o sin-

gura sarcină pe care să ducă la 

bun sfârşit. Astfel, sportivii vor 

avea încredere în ei şi îşi vor 

face treaba în mod clar şi spe-

cific. Este un exemplu de co-

municare corectă în momente-

le potrivite oferite de competi-

ţia sportivă.

Desigur pentru a realiza aces-

te lucruri, antrenorii au nevoie 

de multă pregătire şi de o ana-

liză critică a muncii lor pentru 

a învăţa din greşeli.




