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 După o victorie la Iași, „U“ Mobitelco a pierdut  Handbaliștii și-au redresat situația din
deplasarea de la Mediaș
Pagina 2 campionat
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Echipele de volei
încep play-out-ul

„U“n punct de vedere

Restart în voleiul juvenil
Dan GÎRLEANU

– antrenor volei în cadul CS Universitatea Cluj-Napoca

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

De ani de zile se observă
că numărul participanţilor
ai acestui sport este în scădere continuă.
Cauzele sunt multiple şi
de cele mai multe ori sunt
cauzate de managementul
defectuos de la vârful federaţiei 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 modalităţi de creştere a numărului de participanţi(te) pentru disciplina volei şi eventual descoperirea de noi talente pentru sportul de performanţă. În cadrul echipelor fanion ale “U” Cluj avem jucători şi jucătoare care sunt deja 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 selecţioneri şi antrenori ai şcolilor generale din mediul rural pe raza judeţului Cluj.
Sportivii de la “U” Cluj, în pauzele competiţionale se
vor deplasa în comunele şi oraşele mici de pe raza judeţului care au şcoli generale cu săli de sport utilate cu fileu de volei şi vor face selecţie, după care vor iniţia un
program de antrenamente (3 şedinţe pe săptămână) pe timpul verii.
Copiii cu calităţi şi aptitudini atletice vor fi selecţionaţi şi vor fi trimişi în tabere formate din module de pregătire cu durata de 2 săptămâni, după care se vor reîntoarce la echipa şcolii cu care vor participa la un campionat judeţean organizat de AJV şi DJTS.
În faza a doua a programului, odată cu începerea anului şcolar profesorii de educaţie fizică vor prelua echipele 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.
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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, antrenorul 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 antrenaţi de Marcel Ţenter au câştigat
doar două din cele patru sferturi,
un sfert s-a terminat la egalitate,
iar unul le-a revenit gazdelor. Scorul pe sferturi a fost 14-20, 1919, 12-28 şi 25-14.
Vladimir Mijovic, cu 21 de
puncte, a fost cel mai bun marcator al echipei clujene. El a fost
urmat, în clasamentul celor mai
buni marcatori, de Zoran Krstanovic 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 atitudinea pe care am avut-o în acest
meci. Mă aşteptam ca băieţii mei
să înţeleagă că trecem printr-o
perioadă dificilă şi să arate altă faţă. Dacă nu se va schimba
acest lucru în meciurile următoare nu avem cum să ne îndeplinim obiectivul în acest an“,
a declarat antrenorul Marcel Ţenter.
„Cred că nu am luat în serios acest meci. Nu am fost concentraţi la acest meci, iar echipa din Iaşi a intrat foarte motivată 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 puternici pentru a le putea răspunde aşa cum trebuie”, a declarat
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și cel mai bun marcator al clujenilor la Iaşi, Vladimir Mijovic.
Victoria de la Iaşi a fost a
16-a reuşită de „U” Mobitelco
BT Cluj în acest sezon, din totalul de 23 de meciuri disputate, iar în urma acestui succes,
„alb-negrii” au acumulat 39 de
puncte în clasament.

Învinși la Mediaș
“U” Mobitelco a pierdut disputa din deplasare cu Gaz Metan Mediaș, scor 77-83,. Sco-
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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 etapa a 26-a a Diviziei A și a fost
cea de a opta înfrângere suferită de clujeni în acest sezon.
Kyndall Dykes, cu 29 de puncte, a fost cel mai bun marcator 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 jucătorilor s-a schimbat total, însă astăzi diferența cred că s-a
făcut în recuperările ofensive
pe are le-a avut Mediașul. Știam
că nu putem câștiga dacă îi lăsăm 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 sigur 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 propriu cu BC Miercurea Ciuc. Partida se va disputa în Sala Sporturilor „Horia Demian“, de la
ora 19.30.

Vor să învingă la Iași
Vasile IELCIU
Lipsa de experienţă şi-a spus
cuvântul la Târgu-Mureş
Echipa de baschet feminin a Universităţii Cluj a pierdut în ultima
partidă din campionat cu echipa
care ocupă a treia poziţie în clasament, CS Nova Vita. Chiar dacă
echipa clujeană a prestat un joc
bun, pe fondul lipsei de experienţă studentele au cedat în faţa echipei 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 prestat un joc bun şi în anumite momente ale partidei jocul a fost unul
echilibrat. Primul sfert s-a încheiat 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 dacă am pierdut la peste 20 de puncte, 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 Ferenczi, cu 18 puncte, iar de partea

cealaltă Cherrise Germain Graham,
cu 21 de puncte marcate.
În următoarea partidă Universitatea Cluj va întâlni pe teren propriu formaţia Politehnica Naţional
Iaşi. „Cu Iaşi sperăm să câştigăm
chiar dacă nu va ﬁ uşor. Dacă batem Politehnica Iaşi şi mai apoi batem Olimpia Bucureşti ne întoarcem pe locul 11, care ne va permite 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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Haide „U“!
Cristinel BURCĂ
Nu e uşor de transcris în cuvinte ce sentimente mă încearcă
atunci când sunt pe terenul de
joc şi aud această încurajare venind din inimile susţinătorilor
echipei de handbal. O echipă care, în ciuda faptului că nu a reuşit în istoria sa să obţină mai
mult decât o medalie de bronz
în anul 2000, a fost, cu unele excepţii nelipsită de pe prima scenă a handbalului românesc. Încă din 1998, de când am devenit jucător la „Universitatea” pot
afirma cu tărie că lipsa unor mari
performanţe a fost suplinită cu
succes de formarea unor caractere puternice care au reuşit să
clădească o echipă apreciată în
lumea handbalului. Atunci când
cuvinte precum „bun simţ”, „educaţie”, „respect” şi „spirit de
echipă” sunt definitorii pentru
formarea jucătorilor acestui club,
generaţia actuală dar şi generaţiile viitoare de handbalişti au
obligaţia de a duce mai departe
cu onoare numele acestei echipe şi al întregului club.
E un sentiment plăcut să văd
că cei care au contribuit de-a
lungul timpului la renumele handbalului clujean încurajează as-

tăzi din tribune echipa lor de suflet. Faptul că nume precum Luci 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 destinele echipei clujene (de care se leagă şi medalia de bronz), sunt
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prezenţi la fiecare meci şi ne susţin, este o dovadă că handbalul
clujean nu va muri niciodată şi
va avea un cuvânt greu de spus
în anii ce vor urma. Este adevărat, că trecem în momentul de
faţă prin clipe mai grele, dar sunt
convins că un oraş precum ClujNapoca alături de clubul „Universitatea” şi de oamenii care iubesc şi pot să ofere sprijinul financiar necesar, vor face tot ce
le va sta în putinţă pentru a ajuta echipa de handbal masculin
să treacă prin această perioadă
dificilă şi vor reuşi să redea încrederea actualei echipe încercând să nu piardă valoarea sportivă 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 rămâne mereu cu sufletul alături de
„U” şi voi continua să ajut atât
cât voi putea handbalul şi implicit sportul clujean.
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Remat Zalău

22

22

1

61

1

Ştiinţa Bacău

22

20

2

61

2

CVM Tomis Constanța

22

19

3

54

2

CSV 2004 Tomis Constanța

22

20

2

58

3

Dinamo București

22

16

6

47

3

Dinamo Romprest București

22

15

7

47

4

VCM LPS Piatra Neamț

22

13

9

39

4

CSM București

22

16

6

45

5

CS Unirea Dej

22

13

9

38

5

CSU Medicina Târgu Mureș

22

14

8

42

6

Știința Epxplorări Baia Mare

22

11

11

37

6

VC Unic LPS Piatra Neamţ

22

13

9

39

7

CS Unirea Dej

22

11

11

34

7

SCM U Craiova

22

12

10

36

8

SCM U Craiova

22

10

12

30

8

CSM Lugoj

22

7

15

23

9

CSM Agronomia București

22

8

14

25

9

Universitatea Cluj

22

5

17

14

10

Universitatea Cluj

22

7

15

21

10

ACS Penicilina Iași

22

4

18

12

11

CSU Galați

22

2

19

6

11

SCM CSU Argeș Pitești

22

4

18

11

12

Universitatea Timișoara

22

1

21

4

12

CSM Sibiu

22

2

20

8

CLASAMENT HANDBAL M
L

ECHIPA

CLASAMENT HANDBAL F

M

V

E

Î

P

L

ECHIPA

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

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

HAIDE „U”!
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HCM Constanța

19

19

0

0

38

1

Oltchim Râmnicu Vâlcea

16

16

0

0

32

2

Știința Dedeman Bacău

19

15

0

4

30

2

HC Zalău

19

12

4

3

28

3

Universitatea Bucovina Suceava

19

11

2

6

24

3

HC Dunărea Brăila

17

12

1

4

25

4

CS Caraș-Severin

18

11

1

6

23

4

„U“Jolidon Cluj-Napoca

17

12

1

4

25

5

Energia Pandurii Târgu Jiu

19

10

2

7

22

5

Oțelul Galați

18

11

1

6

23

6

HC Odorhei

19

9

3

7

21

6

CSM Bucureşti

19

8

1

10

17

7

Dinamo Călărași

19

9

2

8

20

7

HCM Baia Mare

18

8

1

9

17

8

Politehnica Timişoara

19

9

0

10

18

8

HCM Roman

19

7

2

10

16

9

Potaissa Turda

19

8

2

9

18

9

Corona 2010 Brașov

19

8

0

11

16

10

Universitatea Transilvania Cluj

19

6

2

11

14

10

CSM Ploiești

19

6

2

11

14

11

CSM Satu Mare

19

5

2

12

12

11

Universitatea Neptun Constanța

18

6

2

10

14

12

CSM București

18

5

1

12

11

12

CSM Bacău 2010

18

5

1

12

11

13

CSM Ploiești

19

4

3

12

11

13

CSM Cetate Devatrnas

18

4

2

12

10

14

Steaua București

19

0

2

17

2

14

SCM Craiova

19

3

0

16

6

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

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

Bogdan Sălăgean,
face parte din echipa
de rugby și a împlinit
24 de ani în 8 martie.
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Nichitean – de la mingea
Nicolae Nichitean, „regele
transformărilor”, aşa cum a
fost numit, este antrenorul
echipei de rugby a Clubului
Sportiv Universitatea Cluj din
luna decembrie a anului trecut. S-a născut pe 27 septembrie 1969 la Suceava, este
căsătorit cu o fostă handbalistă şi este tatăl unui băieţel, Luca, de 12 ani, care
joacă fotbal. A jucat împotriva 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 fotbal şi un prieten, un vecin de bloc
juca rugby şi zice „Nu vii să şutezi şi tu în minge?” şi uite aşa am
ajuns la rugby, la minge ovală.
De care rezultate de până
acum sunteţi mândru?
Mai multe promovări, cam astea sunt. Câştigarea campionatului, 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.

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 rugby decât la fotbal pentru că, de
mici, la rugby suntem educaţi fără 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.

Ce sacrificii sau compromisuri
aţi făcut de-a lungul timpului
pentru sport?
Imense, foarte multe. Unul dintre cele mai dure a fost să îmi

creez rezistenţa fizică. Asta era
pe la vârsta de 18-19 ani când cochetam cu echipa naţională de
seniori şi am avut un antrenor
care spunea că sunt slab la rezistenţă. 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 mâncam seara doar proteine, adică
doar carne goală, fără pâine. Şi
am jucat până la 36 de ani.

Eu sunt voluntar la secţia de
rugby până când o să vedem cum
se reglementează situaţia din
punct de vedere financiar. Eu lucrez pe cont propriu, am o societate a mea care face să mergem
înainte.

Ce altceva vă vedeţi făcând?

Cum definiţi experienţa
din străinătate?
Din punct de vedere profesional, afară sunt mult mai organizaţi şi mai bine dezvoltaţi din
punctul de vedere al structurii.

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

Ce pasiuni aveţi?
Grădinărit. Florile (râde). Grădinărit, vânătoare.
Cum vă definiţi ca persoană?
Exigent.

Fiecare echipă are sediul ei. De
exemplu o echipă, o secţie de rugby a oraşului, are terenul ei, are
vestiarele ei. Acolo au generaţii
de la 10 până la 19 ani în fiecare an. Sunt mulţi voluntari în jurul echipei. Cei care au trecut prin
rugby şi îşi permit, au timpul necesar, vin şi fac voluntariat pentru echipele de juniori, de copii
mici.
Care sunt diferenţele între România şi Italia în ceea ce priveşte acest sport?
Cel mai mult mi-a plăcut organizarea, organigrama unei secţii,
e bine stabilită şi voluntariatul
mare care, din păcate, la noi nu
există. Un alt lucru care mi-a plăcut, şi la noi nu se practică, este

INTERVIU
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rotundă la cea ovală

faptul că oamenii potenţi ai oraşului, se ştiu câţi sunt şi cum sunt
prin camera de comerţ, se ştiu că
au activităţi puternice, în momentul în care se prezintă şi solicită
un parteneriat de publicitate sau
de sponsorizare nu refuză niciodată nimeni. În sensul că, şi 100
de euro dacă le dau, este ok. Ştie
că participă la mai multe discipline, dar participă. Fiecare societate îşi alocă un buget pentru
sportul oraşului, dar asta vine şi
din colaborarea cu instituţiile statului 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 împreună şi când te propui, te propui cu inima deschisă fără interese.
Cum este rubgyul în România?
Profesioniştii din rugbyul românesc, din păcate, sunt din ce
în ce mai puţini, din punctul meu
de vedere. Întâmpină foarte multe greutăţi ca să-şi întreţină echipa. Din păcate nu este un sport
de primă mână cum ar fi fotbalul, baschetul, handbalul, sporturile de sală, ştiu eu, voleiul.
Din ce în ce selecţia a scăzut, dar
asta nu din cauză că nu mai este materie primă la juniori, la selecţie. Cauza e că Ministerul a redus foarte mult din şcolile sportive. Existau aşa-zisele şcoli sportive în toate oraşele, ori reducându-se catedrele şcolilor sportive
nu mai are cine să iniţieze foarte mulţi copii şi au rămas destul
de puţine. Numărul de selecţii este mic şi de aici numărul redus
de jucători.
Care sunt rigorile pe care le
impuneţi echipei pe care o antrenaţi?
Pot să meargă la fete că e benefic 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 seriozitate. Din păcate, avem unii jucători, şi asta o subliniez, avem
unii jucători care au ajuns la Cluj
nu ştiu prin ce metodă de selecţie şi încerc să trag de ei să crească, dar e foarte greu, foarte greu
pentru că nu au calităţile motrice pentru a juca în Superligă.
Care este programul de antrenament?
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 antrenament pe teren. Acum ăsta e programul pre-competiţinal, când o
să avem competiţii o să schimbăm un pic programul.
Cum s-au purtat jucătorii în
cantonamentul din Poiana
Braşov?
Au răspuns foarte bine pregătirii chiar dacă antrenamentele
au fost 3-3-2, adică trei antrenamente pe zi pe durată de două
zile, a treia zi doar 2 antrenamente. Nu s-au plâns, au tras. Au fost
serioşi.
Sunteţi pregătiţi pentru Superligă?
Nu. Nu suntem pregătiţi. Din
mai multe puncte de vedere: jucători fără experieţă, jucători cu
care de-abia ne cunoaştem, cei
patru de la Baia Mare şi de la Timişoara încă unul. Valoric, jucătorii nu sunt jucători de Superligă, 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 salvăm de la retrogradare, iar pe termen mediu ne propunem să reconstruim o echipă punând bazele, asta e foarte important, pe
noul proiect „Juniorii judeţului
Cluj”. Acest proiect este în mintea unora de mai mult timp, dar
acum începem să-l conturăm şi
să reorganizăm în aşa fel încât

toţi sportivi, toţi juniorii, din ultimul 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 pentru 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 împreună cu clubul privat Gens.
Veţi reveni în străinătate?
Nu. Voi rămâne la echipă atâta timp cât este nevoie. Nu cred.
Posibil. Nu se ştie niciodată.

Primul meci din Superligă pe care echipa de rugby a Clubului Sportiv Universitatea Cluj îl va disputa

va avea loc acasă, pe 24 martie.

Ana Giol
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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 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 contat pentru etapa a XIX-a a
Ligii Naţionale de handbal
feminin. După această reuşită, fetele lui Gheorghe
Covaciu adaugă două puncte
importante la total, care le
propulsează doar la un pas
de poziţia a II-a în clasamentul intern, fiind la egalitate
de puncte cu HC Dunărea
Brăila.
Prima repriză a început promiţător pentru oaspete care au
părut că fac legea pe terenul din
sala Horia Demian, însă doar primele zece minute au fost sub dominaţia braşovencelor (9-5). A
urmat o perioadă mai puţin bună pentru handbalistele formaţiei ASC Corona Braşov şi clujencele au trecut la conducere în
mintul 18 printr-un gol marcat
de Clara Vădineanu (10-9). ”Albnegrele” şi-au făcut jocul impecabil până la finele primei reprize reuşind să se desprindă la 4
goluri diferenţă faţă de adversare, tabela de marcaj indicând la
pauză 18-14.
Repriza secundă a reprezentat pentru ”U” Jolidon apărare

şi pentru braşovence egalare, însă oaspetele nu au reuşit să se
apropie decât la 3 goluri diferenţă (21-24, 23-26). Ultimele 10 minute ale celei de-a doua reprize
au spulberat speranţa la victorie
jucătoarelor din Braşov, ”studentele” evoluând la capacitate maximă şi astfel stabilind o diferenţă de 7 goluri, scorul final 3225.

Pentru ”U” Jolidon au marcat: Mihalela Tivadar (10/14, 4/4
la 7m), Florina Chintoan (5/5),
Nicoleta Dincă (5/8), Laura Oltean (4/6), Mihaela Ani- Senocico (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 senioare, 2 jucătoare la lotul de tineret
şi o jucătoare la lotul de junioare. Clara Vădineanu, Mihaela AniSenocico şi Florina Chintoan fac
parte din lotul chemat de Radu
Voina pentru dubla cu Serbia pen-

tru calificarile Campionatului European. Ivan Irina şi Florea Ştefania sunt selecţionate de Dumitru Muşi pentru Calificările la
Campionatul mondial de Tineret
ce va avea loc în Cehia, iar Laslo Cristina este convocată la naţionala de junioare pentru un un
stagiu de pregătire şi jocuri amicale.

„U” Transilvania dă semne de revenire
Cristina SALVAN
Handbaliştii clujeni au ajuns
la a doua victorie consecutivă, după ce au învins, sâmbătă, 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 favoriţi în faţa penultimei clasate şi
şi-au demonstrat superioritatea
după ce s-au aflat la cârma partidei încă din prima repriză, finalizată la scorul de 10-12.
În urma acestei victorii elevii lui
Liviu Jurcă au acumulat 14 puncte şi s-au apropiat de ocupanta
locului 9, Potaissa Turda, care
are cu 2 puncte mai mult, dar
cu un joc în minus, îndepărtându-se astfel de zona poziţiilor
retrogradabile.
Marcatorii echipei „U” Transilvania au fost: Grasu 7, Irimiaș
5, Vlad-Vlăduţ 4, Burcă 4, Lazăr
3, Bușecan 3 și Mihai Bogdan 1.
În runda următoare, “U” Transilvania va primi vizita Energiei

Pandurii Târgu-Jiu. Meciul se va
disputa duminică, 18 martie, cu
începere de la ora 19:00, în Sala Sporturilor „Horia Demian” şi
contează pentru etapa a XX-a a
Ligii Naţionale de handbal masculin.

Luminiţa de la capătul
tunelului
„U” Transilvania a obţinut prima victorie din cele două consecutive după ce învins, pe 14
martie, acasă, scor 34-26, formaţia 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 consemnat o evoluţie sinusoidală a jocului şi a ecartului dintre cele
două echipe. După pauză clujenii au apăsat cu încredere pedala 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 goluri 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 categorigă 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 : Grasu 11 goluri, Lazăr 6, Bogdan 5,
Buşecan 4, Irimieş 3, Vlad 2 şi
Micu 1 gol.

VOLEI  VOLEI  VOLEI  VOLEI  VOLEI  VOLEI  VOLEI
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Voleibaliștii încep
play-out-ul
Voleibaliştii Universităţii Cluj vor susţine la sfârşitul acestei săptămâni primele două
meciuri din cadrul play-out-ului Diviziei A1
au avantajul terenului propriu.
Astfel, primele două meciuri se
vor desfăşura pe parchetul Sălii
Sporturilor „Horia Demian”, vineri şi sâmbătă, 16 respectiv 17
martie, cu începere de la ora
17:00.

Ramona MAXIM
Deşi la începutul campionatului obiectivul stabilit pentru proaspăta câştigătoare a
Cupei Balcanice era accederea în play-off, după o evoluţie destul de slabă a elevilor pregătiţi de Bogdan
Tănase, obiectivul a devenit
rămânerea pe prima scenă a
voleiului masculin românesc.
Echipa de volei „U” Cluj a
terminat sezonul regulat al Campionatului 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, două victorii cu 3 la 2, două înfrângeri cu 2:3 din care au mai
obţinut un punct şi 13 înfrângeri cu 3:0 sau 3:1.
O victorie surprinzătoare a fost
în turul campionatului când voleibaliştii clujeni au primit vizita 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”

Clujenii sunt favoriți

Cluj a obţinut 3 puncte din confruntările cu SCMU Craiova, CSM
Bucureşti, Universitatea Timişoara şi CSU Galaţi. Victoriile cu 3
la 2 s-au obţinut cu CS Dinamo

Bucureşti şi Universitatea Timişoara, 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 menţinerea 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”

”Începem play-out-ul din postura de favoriţi, însă nu trebuie
să ne culcăm pe o ureche pentru
că suntem cu un loc mai sus în
clasament. Întâlnim o echipă imprevizibilă, dar pe care, cu puţină atenţie, putem să o învingem
în minimul de jocuri, adică trei.
Trebuie să avem grijă, doarece
orice greşeală ne poate costa foarte scump şi, de aceea, trebuie să
ne adjudecăm victoria chiar din
primele meciuri. Aşteptăm cât
mai multă lume la sală, deoarece avem nevoie de susţinerea fanilor”, a declarat antrenorul Universităţii Cluj, Bogdan Tănase.
În celălalt baraj pentru menţinerea în prima Divizie se vor întâlni formaţiile CSM Agronomia Bucureşti şi Universitatea Timişoara.

Voleibalistele luptă
pentru evitarea retrogradării
Echipa de volei feminin a Universităţii Cluj se pregăteşte pentru meciurile din playout-ul Campionatului Naţional de Volei Feminin.
Andra CUCU
Studentele vor disputa primele două partide vineri şi sâmbătă, 16 respectiv 17 martie
2012, pe teren propriu, împotriva formaţiei CSM Sibiu.
Clujencele au pierdut ultimele două partide disputate împotriva Dinamo Bucureşti şi Ştiinţa
Bacău, echipe clasate pe primele
poziţii. Universitatea nu a reuşit
să „fure” nici-un set acestor formaţii mult mai experimentate,
scorul la sfârşitul ambelor partide fiind 3:0.
Meciul împotriva echipei Dinamo Bucureşti s-a jucat în deplasare, iar scorul pe seturi a fost:
25:9, 25:9, 25:18, în timp ce partida împotriva Bacăului s-a jucat
pe teren propriu, evoluţia scorului la sfârşitul actelor fiind: 10:25,
16:25, 21:25.

Primele partide se joacă acasă
Studentele vor întâlni în prima 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 care vor avea avantajul de a juca
în faţa publicului lor şi să pornească cu avantaj în deplasarea
de la Sibiu.
„Consider că avem un avantaj
moral în faţa Sibiului deoarece
am câştigat toate meciurile jucate 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 luptă şi sperăm să ieşim învingători,
însă trebuie să avem în vedere şi
faptul că Sibiul este o echipă bună, care va lupta pentru şansa ei
”, a declarat Dan Gîrleanu, antrenorul 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. Suntem două formaţii de valoare
apropiată, care au acelaşi obiectiv, evitarea retrogradării. Vom

juca după sistemul trei din cinci
meciuri, având avantajul de a juca 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 Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.
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Colţul psihologului

Comunicarea
antrenor - sportiv

dr. Marius Crăciun, psiholog
Vorbeam recent cu un fotbalist care îmi relata o situaţie în
care a comis o greşeală în apărare 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 repriză. Acest lucru a avut un impact extraordinar asupra încrederii în sine şi a permis jucătorului să se concentreze mai bine pe evoluţia sa.
Mulţi antrenori înţeleg foarte
bine importanţa abilităţilor de
comunicare în interacţiunea cu

sportivii. Totuşi, majoritatea articolelor scrise în domeniul comunicării insistă mai mult pe CE
să spui şi mai puţin pe CUM să
te adresezi sportivilor. Aşa cum
bine ştiu antrenorii experimentaţi, să alegi când să spui ceva
este cel mai important lucru.
A trimite mesajul potrivit în
momentul potrivit este abilitatea de comunicare cea mai importantă pentru conducătorii eficienţi. Antrenorul despre care
am vorbit mai sus a înţeles că
pauza dintre reprize nu este momentul potrivit să critice sau să
discute greşeala comisă de sportiv. Mesajul pe care a ales să-l
trimită în acele momente a fost
cel mai potrivit pentru a generat motivaţie şi încredere, sportivul concentrându-se mai departe pe ceea ce are de făcut.
Din cauza intensităţii emoţionale ridicate generate de competiţii, a reuşi să comunici la momentul potrivit anumite mesaje
este o continuă provocare. În general, în situaţii sportive, putem
distinge patru tipuri de mesaje.

Mulţi antrenori greşesc pentru că doresc să vorbească cu
echipa imediat după o înfrângere usturătoare şi pretind ca sportivii să-şi discute trăirile în acele momente. Antrenamentul de
a două zi este momentul potrivit mai ales că atunci se poate
discuta mai raţional şi fără prea
mare angajament emoţional.

Mesaje nepotrivite în
momente nepotrivite

Mesaje nepotrivite în
momente potrivite

Un antrenor de baschet încearcă să-şi ajute un elev să de-

Mai sunt 5 secunde de joc şi
antrenorul cer un time-out pen-

parteneri şi sponsori

prindă o nouă schemă ofensivă.
Pentru că sportivul se chinuie
să înveţe deplasarea în teren,
antrenorul se decide să-l motiveze spunându-i: „Haide băiete! 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 antrenor.
Mesajul este pozitiv şi motivaţional dar este emis într-un
moment nepotrivit.

Mesaje potrivite în momente
nepotrivite

tru a pune la punct tactica de
joc. În loc să spună sportivilor
ce să facă în mod foarte concret, antrenorul foloseşte un limbaj general, motivaţional şi un
stil de conducere democratic lăsând la latitudinea echipei conduita de joc.
Momentul este potrivit dar
mesajul ar fi trebuit să fie foarte specific şi directiv.

Mesaje potrivite în momente
potrivite
În situaţia prezentată mai
sus, stilul autocratic este cea
mai bună opţiune pentru că deciziile ferme sunt dorite în situaţii de stres maxim. Se spune fiecărui sportiv ce are de făcut cu sublinierea că fiecare trebuie să se concentreze pe o singura sarcină pe care să ducă la
bun sfârşit. Astfel, sportivii vor
avea încredere în ei şi îşi vor
face treaba în mod clar şi specific. Este un exemplu de comunicare corectă în momentele potrivite oferite de competiţia sportivă.
Desigur pentru a realiza aceste lucruri, antrenorii au nevoie
de multă pregătire şi de o analiză critică a muncii lor pentru
a învăţa din greşeli.

