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Victorie istorică pentru “U” Jolidon

 Baschetbalistele Universității, ţintesc un loc
Pagina 2 cât mai sus în Divizia A
Pagina 5

Am ajuns
la numărul

50 !

„U“n punct de vedere

Diplomaţie…
în sport
Mihai Tritean
Cine spune că sportul
nu are nevoie de
diplomaţi?! Dar ce
înseamnă diplomaţie
în România?
O formă elegantă de
pros…, pardon
monşer, degradare morală bine ambalată şi elegant
ornată cu o fundă… aş, cum de ce culoare.
Dar mai presus de toate este un crastavete, evident
plin de substanţe dăunătoare sănătăţii dar care-l fac
de o frumuseţe impecabilă. Gustul monşer? amar,
mie-mi spui, nu ştiu eu ?
Crearea unei reputaţii impecabile bazate pe
loialitate, respect şi evident munca dar mai ales
păstrarea acesteia nu este apreciată de nimeni, ba
dimpotrivă, parol pe cuvânt de “onoare”(onoare ha
ha ha! ) cuvânt retras din DEX.
Carevasăzică pot pentru ca sa spun că nici de cei
“importanţi”.
Care importanţi ?
Cum care ? cei “bătrâni şi ciufuţi” !
Adică…bine combaţi(ar spune mulţi dar în şoaptă),
cine mănâncă din sudoarea “poporului” suveran să
meargă la cremenal!
Păi cum ajungi la cei importanţi dacă nu eşti
“diplomat”?(vezi anexa???).
“Nu în van noi am spus-o şi o mai spunem,
situaţiunea României nu se va putea chiarifica; ceva
mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului
progres, până ce nu vom avea un… …., care are
sportul în suflet.
P.S. A se citi doar de cei cu IQ peste medie, adică _%.
Strigăt de disperare!!!
Clujeni, readuceţi gloria sportivă a Universităţii de
odinioară (nu cu betoane ci cu suflet)!
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Victorie istorică
pentru “U” Jolidon
Handbalistele Universităţii
au obţinut o victorie memorabilă în faţa rivalelor de la
Oltchim Rm. Vâlcea şi au
oprit astfel, seria invincibilităţii de 80 de meciuri a campioanelor. “Sudentele” s-au
impus în faţa “galacticelor “
la două lungimi după cele 60
de minute, cu scorul de 29-27
(13-15). De trei ani nu a mai
fost învinsă Oltchim Râmnicu
Vâlcea în campionat şi deţinea un record de lăudat până
la întâlnirea de la Cluj cu
“U” Jolidon. Victoria le-a
adus două puncte preţioase
handbalistelor pentru economia clasamentului în goana
după locul doi la finalul campionatului.
Remiza dintre HC Dunarea Brăila – "U" Jolidon, scor 31-31, din
cadrul etapei a XXII-a a Ligii Naţionale de Handbal feminin le
apropie tot mai mult pe "studente'' de obiectivul propus: un nou
titlu de vicecampioane a Romaniei. Elevele lui Gheorghe Covaciu acumulează, astfel, 34 de

puncte, cu 4 mai mult decât principalele urmăritoare, HC Zalau
respectiv Hc Dunărea Brăila şi
cu 6 puncte mai puţin decât liderul clasamentului, Oltchim Rm.
Vâlcea.

În runda următoare, ''U" Jolidon întâlneşte pe teren propriu
formaţia HCM Baia Mare, ocupanta locului opt în clasamentul
Ligii Naţionale de Handbal feminin. "Studentele" pornesc cu pri-

ma şansă la victorie în întâlnirea de miercuri, cel puţin din
punct de vedere al poziţiei în
clasament. O victorie în faţa băimărencelelor, cu doar trei etape
înainte de finalul campionatului

ar consolida poziţia a doua pentru universitare. Partida ''U'' Jolidon – HCM Baia Mare se va disputa miercuri, 25 aprilie la Sala
Sporturilor ''Horia Demian'' cu
începere de la ora 18.00.

Studenţii, optimişti cu Steaua
Ghinionul se ţine lanţ de studenţi. După nefericitul incident
dinaintea partidei cu CSM Bucureşti care a dus la anularea partidei şi astfel handbalişii clujeni
pierdut la masa verde cu scorul
de 0-10, “U” Transilvania a mai
primit o lovitură. De data aceasta din partea arbitrilor, care s-au
făcut remarcaţi în derby-ul Clujului. Partida cu Potaissa Turda,
considerată una dintre revalaţiile campionatului, fiind nou promovată, nu avea să fie una uşoară pentru elevii antrenaţi de Liviu Jurcă dar nici imposibil de
câştigat. Pentru “U” orice meci
este important pentru a evita barajul care fie te ajută să rămâi
în prima ligă, fie te duce la re-

Numai

trogradare. De cealaltă parte miza era, poate, doar legată de orgoliu, deoarece foşti handbalişii
ai Universităţii evoluează în prezent la formaţia turdeană. Pe de
altă parte, poziţia în clasament,
locul 7 cu 22 de puncte după
XXII de etape, este una care le
permite să joace şi anul viitor în
prima liga dar nu şi participarea
în cupele europene. Handbaliştii de la "U" Transilvania au pierdut cu scorul de 33-27 partida
din deplasare cu formaţia Potaissa Turda din etapa a XXII-a a
Ligii Naţionale de Handbal masculin. Turdenii s-au impus la finalul unei partide în care arbitrajul a fost puternic contestat
de către tabara studenţilor care
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au jucat preţ de mai multe minute cu doar 4 sau 5 handbalişti
pe parchet." Aşteptăm decizia
Federaţiei cu privirea la arbitraj,
nu se poate să joci în 4-5 oameni într-o astfel de partidă" a
delcarat Mihai Tritean, managerul echipei "U" Transilvania. Pe
aceeasi lungime de unda este şi
antrenorul echipei, Liviu Jurca
care acuză deciziile arbitrului
şi consideră această înfrangere
una nemeritată. "Am inceput bine meciul, conduceam cu 0-7 în
minutul 20 dar au intervenit ar-

bitrii cu nişte decizii în defavoarea noastră şi am pierdut astfel
puncte importante. Urmează meciul cu Steaua care e ultima clasată dar trebuie să tratăm partida cu seriozitate". În urma
acestei înfrângeri, "U" Transilvania ocupă locul 11 în clasament cu 15 puncte. Întâlnirea
cu “lanterna roşie” a clasamentului Steaua Bucureşti pe teren
propriu este o şansă pentru handbaliştii Universităţii să-şi treacă în cont o victorie care i-ar
ajuta în evitarea barajului.

Partida “U” Transilvania-Steaua
Bucureşti este şi un prilej de recreare pentru fanii studenţilor care
vor avea parte de mici surprize din
partea organizatorilor. Astfel, sâmbăta, 28.04.2012, între orele
10:00-14:00 pe platoul din faţa Sălii Sporturilor “Horia Demian” vor
avea loc următoarele evenimente:
prezentare modele Peugeot, drive
test, surprize oferite copiilor şi concursuri cu premii.
Partida dintre "U" Transilvania şi CSA Steaua Bucuresti se va
disputa sâmbătă de la ora 11:00.
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Cât de importantă
este imaginea în sport?
Părerea mea…
M iha e la T iva da r
Pentru început nu aş vrea sa
mă refer direct la capitolul imagine, aş vrea să încep cu ceva ce
duce spre acesta. Un alt capitol,
la fel de important, numit COMUNICARE. Am avut norocul să joc
în străinătate şi acolo am început
să observ şi să imi dau seama de
importanţa muncii din afara terenului de joc. Să comunici cu fanii, cu sponsorii, să le acorzi atenţie, să participi la acţiuni de popularizare sau marketing, să continui acea conexiune care se stabileşte în timpul evenimentului
sportiv propriu-zis şi după ce
acesta ia sfârşit, este aproape la
fel de important ca şi victoria obţinută în teren, în multe cazuri
poate chiar mai important. Până
la urmă tot ceea ce producem noi,
sportivii, este un eveniment, un
spectacol. La fel ca un show tv,
ca o piesă de teatru sau un concert al unei trupe. Toate acestea
au un singur numitor comun, se
adresează publicului. Iar succesul unui astfel de eveniment se
masoară în rating, număr de bilete sau publicitate vândută. Dar
pentru a ajunge aici, important e
SĂ TE FACI CUNOSCUT. Şi cum
poţi să ajungi să te cunoască lumea, dacă nu prezentându-te,
acordând atenţie fanilor, vorbind
cu ei, toate aceste lucruri, sunt
de o importanţă colosală. La marile cluburi din vest, e drept, mai
mult la fotbal, relaţia cu media
şi fanii, e obligaţie contractuală.
Imi amintesc, că în Elda, oraşul
în care am trăit în Spania, aveam
un prieten de familie, mare fan

Real Madrid. După meciuri, îi
scria lui Guti, care atunci cred că
era căpitan la Real, ba îl lauda,
ba îl certa în funcţie de jocul prestat. Important e altceva, întotdeauna primea raspuns de la marea vedetă. La noi, multă lume
vorbeşte că sportul nu mai e ce
a fost, că acum a devenit o afacere. Mi se pare total fals, dacă
ar fi aşa, atunci s-ar da importanţa cuvenită celui mai important lucru într-o afacere – IMAGINEA. Şi am făcut astfel trecerea către capitolul la care mă refeream în titlu. Şi am un alt exem-

plu, din păcate negativ. În timpul unui turneu în Ungaria, eram
super mirată de câte panouri stradale am văzut cu reclame în care personajul principal era Anita
Gorbicz. La tv, la fel, reclame şi
iar reclame. Mi-am întrebat fina,
care în acea perioada juca la Gyor,
alături de Gorbicz, cum se poate
aşa ceva. Mi-a răspuns că e eva
normal, pentru că e cea mai bună handbalistă maghiară, un adevarat simbol pentru ei şi de asta
e super popularizată. De ce spuneam mai sus că e un exemplu
negativ? Pentru că în 2010, cea

mai bună handbalistă DIN LUME,
atenţie! DIN LUME, a fost o româncă. Se numeşte Cristina Neagu. Cred că am auzit toţi de ea.
Dar câte reclame în care să apară aţi văzut? Sau câte panouri din
care să vă îndemne să veniţi la
mişcare, la handbal, la orice, aţi
observat? Vă spun eu, 0. De ce?
Asta este inacceptabil, cred eu.
Să ai o asemenea mină de aur, şi
să nu o exploatezi. Toată lumea
ar avea de câştigat, sportivul,
sponsorii cât mai ales sportul în
sine. Gândiţi-vă câţi copii, văzând
panouri sau spoturi tv. cu sportivi, ar spune “vrem şi noi să
ajungem acolo.” Pentru că imaginea e importantă, trăim într-o
lume a tehnicii, a informaţiei, o
lume în care dacă nu ai imagine,
nu exişti. Focusând pe lumea sportului, cred că ar trebui să “începem cu începutul” cum se spune. Repet ce am scris mai sus. Să
ne facem cunoscuţi întâi, să acordăm atenţie fanilor, să extindem
acea legatură şi după ce competiţia în care participăm ia sfârşit.
Fără el, PUBLICUL, FANII, nu existăm. Cum este când jucăm într-o
sală goală? Sau în opoziţie, senzaţia trăită în meciul cu Oltchim,
când o sală întreagă cântă, e de
nedescris. Pentru a trăi însă această senzaţie constant, mai avem
mult de lucru. Atât în teren, cât şi
în afara lui. Vorbind în particular,
despre noi, sportivii Universităţii
Cluj, cred cu tărie că avem un mare avantaj, uriaş chiar, avem de
partea noastră TRADIŢIA! Pentru
că oriunde în ţara asta, şi cu atât
mai mult, aici, la noi, în Ardeal,
“U” este cea mai iubită vocală!
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CS Universitatea
şi monitorulcj.ro
vă urează:
La mulţi ani!

Kovacs Diana (judo)
a împlinit 21 de ani
în 24 aprilie.

Romeo Lotei (volei)
va împlini 33 de ani
în data de 26 aprilie.
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HCM Constanța

22

22

0

0

44

1

Oltchim Ramnicu Valcea

17

17

0

0

34

2

Știința Dedeman Bacău

22

18

0

4

36

2

Univ. Jolidon Cluj Napoca

19

14

1

4

29

3

Universitatea Bucovina Suceava

22

12

3

7

27

3

Dunarea Braila

19

14

1

4

29

4

CS Caraş-Severin

22

13

1

8

27

4

HC Zalau

19

12

4

3

28

5

HC Odorhei

22

11

3

8

25

5

Otelul Galati

19

11

1

7

23

6

Energia Pandurii Târgu Jiu

22

12

2

8

25

6

HC Minaur Baia Mare

18

8

1

9

17

7

Potaissa Turda

22

10

2

10

22

7

CSM Bucuresti

19

8

1

10

17

8

Politehnica Timişoara

22

10

1

11

21

8

HCM Roman

20

7

2

11

16

9

Dinamo Călărași

22

9

2

11

20

9

Corona Brasov

19

8

0

11

15

10

Universitatea Transilvania Cluj

22

7

2

13

16

10

Univ Neptun Constanta

18

6

2

10

14

11

CSM Bucureşti

22

7

1

14

15

11

CSM Ploiesti

20

6

2

12

14

12

CSM Ploieşti

22

5

3

14

13

12

CSM Bacau

20

5

1

14

11

13

CSM Satu Mare

22

5

2

15

12

13

CSM Cetate Deva

18

4

2

12

10

14

Steaua București

22

1

2

19

4

14

SCM Craiova

20

4

0

16

8

Paul Chetreanu
(baschet) va împlini
27 de ani în data de
30 aprilie.
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Jerome Lagrange: “ “U” Mobitelco
este favorită cu BC Timişoara”
son. Noi am jucat amândoi în
Ungaria și pe atunci el a avut
câștig de cauză în fața mea. A
fost un sentiment de bucurie că
de data aceasta eu și echipa meaa
am câștigat dar cu toate acestea
a dat dovadă de fair play și a recunoscut că noi am fost mai buni
decât ei.

Fundașul american de la „U”
Mobiteclo, Jerome Lagrange a
demonstrat în sferturile de
finală din play-offul cu Bc
Mureș Târgu Mureș că poate
fi unul dintre pariurile lui
Marcel Țenter în drumul spre
un nou titlu de cmpioni.
Americanul a reuşit 13 puncte şi două recuperări pentru
„U” Mobitelco în meciul decisiv cu BC Mureş (87-82) şi le
promite fanilor că „studenţii”
îşi vor apăra titlul cu succes
în acest sezon.

R; Sunteți pregătiți pentru semifinalele cu BC Timișoara?
J.L.; Noi am început pregătirea imediat după calificarea din
sferturi, știam că vom întâlni
Timișoara în semifinale, era favorita din sferturile cu CSM
București pentru că au terminat
pe primul loc în sezonul regulat.
A fost principala noastră contracandidată la primul loc. Dar leam văzut partidele din sferuri,
știm la ce să ne așteptăm dar și
noi ne simțim foarte bine pregătiți
pentru confruntarea cu ei din
toate punctele de vedere.

R: Cum au fost aceste sferturi
de finală cu BC Mureș Târgu
Mureș?
J. L. : A fost mai greu decât
ne-am așteptat, am știut că va fi
o bătălie pentru că și ei sunt o
echipă puternică, au jucători foarte buni care ne-au pus probleme.
Al doilea meci de la Cluj a fost
mai greu, a fost o victorie muncită cu adevărat și ne-au ajutat
mult și suporterii. La Mureș au
avut ei avantajul publicului iar
Clavin Watson si Stănescu au jucat foarte bine însă noi am mers
foarte pregătiți, cu un singur gând;
de a câștiga, de a trece de sferturile de finală.

J. L. ; Unii dintre noi spun că
este, alții nu sunt de accord cu
asta. Eu personal nu o consider
o revanșă. Aici a fost vorba despre altceva, meciurile din play
off sunt diferite, aici încep cu

R; Faptul că i-ați eliminat din
sferturile de finală ale play
off-ului este o revanșă pentru
înfrângerile din campionat?

adevărat bătăliile și echipele puternice demonstrează că merită
să meargă mai departe. Ceea ce
pot să spun însă, este că a fost
o revanșă personală pentru mine în ceea ce-l privește pe Wat-
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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

R: Cum vezi meciurile din semifinale?
J.L.: Este o provocare pentru
noi, ne dorim victoria, probabil
la fel de mult și ei. Au același
obiectiv ca și noi; titlul de campioni. Nu cred că este un principal pericol, nu mă tem de Ciuc
sau alt jucător, noi mizăm pe unitatea lotului și un lucru este sigur; vom da totul pentru a ne califica în finală. Nu renunțăm la
obiectiv indiferent de adversar.
R; Este „U” favorită?
J.L. : Eu sunt un tip optimist de
felul meu și spun că da, „U” este

favorită și poate trece de Timișoara.
Cred că vom câștiga pentru că toți
suntem jucători experimentați, 3
sau 4 dintre băieți au câștigat și
anul trecut titlul cu „U”, mi-au povestit atmosfera de la sală în timpul partidelor și mai ales cea de la
ﬁnală. M-am uitat și eu pe internet atunci pentru că Dykes mă
ținea la curent cu evoluțiile echipei, a fost incredibil și anul acesta vrem cu toții să trăim acel sentiment, să ﬁm campioni cu „U”.
R: Jucați primele două meciuri
în deplasare. Este un dezavantaj pentru voi acest lucru?
J.L. Tot timpul este un avantaj când ai publicul alături de tine, dar la rândul nostru vom juca și noi acasă și publicul de aici
este fenomenal. Ne-a demonstrat
asta încă o dată la cele două meciuri cu Mureș. Deși îți spun sincer că atunci cand intri pe teren
uiți de tot, și te concentezi la ceea ce ai de făcut. Nu mai auzi nimic indiferent dacă este de bine
sau de rău.
R; La cum decurg lucrurile
acum poate să devină “U”
Mobitelco campioană?
J.L. Cu siguranță. În acest
moment nu ne gândim la altceva decât la acest lucru. Vorbim
între noi despre finala memorabilă din sezonul trecut și am căzut toți de acord că „U” trebuie să câștige titlul și anul acesta. Vreau și eu titlul cu „U” iar
ceilalți vor la fel de mult să retrăiască acel sentiment unic din
sezonul trecut.
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Baschetbalistele
Universității, ţintesc un loc
cât mai sus în Divizia A
Final Four a luat sfârşit.
Competiţia la care s-au
calificat cele mai bune
patru echipe de baschet
feminin din ţara:
Universitatea Cluj,
Olimpia Bucureşti,
Sportul Studenţesc
Bucureşti şi Olimpia Braşov
s-a desfăşurat anul acesta
la Sala Sporturilor
“Horia Demian”. Echipa
Universitatea Cluj
s-a clasat pe locul
al treilea în cadrul
Campionatului Naţional
de baschet feminin U 23
după ce baschetbalistele
antrenate de Florin Covaciu
au câştigat finala mică
împotriva formaţiei
Sportul Studenţesc
Bucureşti cu scorul
de 66-51. Campioana
naţională la baschet
feminin U 23 este formaţia
Olimpia Bucureşti care
a învins în finală echipa
Olimpia Braşov cu scorul
de 66-58.

În altă oridine de idei echipa de baschet feminin Universitatea are un nou examen pen-

tru rămânerea în prima divizie.
Astăzi se joacă al doilea meci
din play-outul Diviziei A la bas-

chet feminin. Elevele antrenate de Florin Covaciu joacă în
deplasare tocmai la Bucureşti

împotriva echipei Sportul Studenţesc pe care a învins-o în
Final Four.
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Un nou test pentru
rugby-ştii de la Universitatea
Rugbyştii universitari au disputat sâmbată, 21 aprilie,
primul meci în deplasare, pe
stadionul Tepro din Iaşi, din
cadrul etapei a III-a
SuperLiga CEC Bank.
Din lotul care a făcut deplasarea la Iaşi au făcut parte: Petucher Paul, Doroftei Vasile, Boar
Romulus, Rus Nicolae, Ionescu
Bogdan, Ciocea Dorian, Dagoniciu Alin – Pavel, Martac Marius
– Daniel, Ciaparii Iustin, Uţiu
Alin, Teodorescu Ioan, Banu Alexandru, Spătaru Sergiu, Pop Sergiu, Mazăre Gheorghe, Sălăgean
Vasile, Moldovan Rareş, Ailenei
Paul, Rotar Vlad, Pîrvu Bogdan,
Puşcaşu Constantin, Dragoş Vasile, Ciolocoiu Bogdan. Antrenori:
Bogdan Voicu, Cristian Săuan si
Horea Hâmpea.
Cu aproximativ 500 de spectatori aflaţi în tribunele stadionului Tepro, atmosfera jocului a fost
una incendiară şi de o parte şi de
alta echipele oferind un spectacol frumos pe teren.
În ciuda eforturilor studenţilor clujeni de a intra la pauza cu
avantaj, la fluierul arbitrului scorul era 10 la 7 în favoarea nou
promovaţlor de la Agro Iasi.
A doua parte a jocului a înregistrat în primele minute o stagnare pe tabela de marcaj, jucătorii ambelor formaţii încercând în
repetate rânduri să schimbe această situaţie.

Finalul a fost unul neaşteptat
şi a ţinut cu sufletul la gură toţi
spectatorii aflati în tribunele stadionului, dar şi pe cei care au urmarit evenimentul online pe www.
rugbytv.ro. Ieşenii au profitat de
lacunele lotului clujean, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 24
la 19 pentru CS Poli Agro Iaşi.
După al treilea eşec consecutiv, antrenorul universitarilor a
declarat: “ A fost un meci greu,
pe un teren greu, a fost o deplasare lungă, pentru noi a fost un
meci de uzură, în care gazdele
şi-au apărat foarte bine şansele,
un meci care pentru noi a contat mai mult pe plan moral în
vederea play-out-ului şi vom încerca ca de la meci la meci să
creştem şi să ne atingem obiectivul, acela de a rămâne în Superliga Cec. În data de 28.04.2012
vom avea de înfruntat o echipă
foarte puternică, care după părerea mea este pretendenta la titlu. Vom pune la bataie tot lotul, având în vedere că avem
mulţi accidentaţi. Aşteptăm oamenii să vină în număr mare la
meci să asiste la un spectacol
rugbystic.”
În următorul meci rugbyştii
clujeni vor primi acasă vizita
echipei RCMUV Timişoara, în
parcul Iuliu Haţieganu, de la ora
11:00, partida ce va conta pentru etapa a IV-a a Superligii CEC
Bank.

Rugby-stele de la “U”,
selecționate
la echipa națională
Universitatea Cluj va disputa etapa a II-a a Diviziei A
de rugby feminin în deplasare la Braşov. Fetele antrenate de Sergiu Pop vor susţine şase partide care contează pentru o etapă în
campionatul feminin de
rugby.
Divizia A de rugby feminin
este formată din şase turnee.
După aceste meciuri din prima
divizie fetele vor fi selecţionate pentru echipa naţională de
rugby feminin care se pregăteşte să participe la competiţia europeană Super 10. Cinci rugby-ste de la Universitatea Cluj
vor rămâne la Braşov pentru a
se pregăti cu echipa naţionala
a României printre care şi Irina
Hârjete, rugbysta de la” U” cu
cele mai multe selecţii la naţională. Obiectivul din aceast tur-

neu de la Braşov este clasarea
pe un loc mai bun decât cel din
prima etapă. Antrenorul “U”
Cluj, Sergiu Pop este încrezător
în şansele fetelor de a termina

etapa pe primul loc şi a declarat: “ Mergem la Braşov să obţinem rezultate mai bune decât
la primul turneu la care am luat locul doi“.

BASCHET MASCULIN  BASCHET MASCULIN  BASCHET MASCULIN

În drum spre finală
Campioana României, “U” Mobitelco BT Cluj, va disputa,
la finalul acestei săptămâni, primele două partide din cadrul
semifinalelor play-off-ului Diviziei A de baschet masculin.
Ovidiu Tebu
Clujenii vor da piept cu BC
Timişoara, iar primele două
meciuri sunt programate în
data de 28 şi 29 aprilie, în
Sala “Constantin Jude” din
Timişoara.
Elevii antrenaţi de Marcel
Ţenter au ajuns în semifinale
după ce au câştigat meciul patru al seriei cu BC Mureş Tg.
Mueş, scor 87-82.
Spectatorii prezenţi în sala
de la Mureş au avut parte de
o partidă echilibrată, cele două echipe având nevoie de o
repriză de departajare pentru
a stabili câştigatoarea. La finalul celor patru sferturi tabela arăta egal, 71-71, dar clujenii au obţinut calificarea în
turul următor după ce au marcat 16 puncte, în repriza de
prelungiri, faţă de doar 11 reuşite de mureşeni.
Kyndall Dykes, cu 29 de
puncte, a fost cel mai bun marcator din tabăra clujeană. Pe
lângă cele 29 de puncte, americanul a mai reuşit 9 recuperări şi 7 pase decisive pentru
un idice al eficienţei de 38.
El a fost urmat în clasamentul celor mai buni marcatori
ai echipei clujene de Zoran Krstanovic, autor a 19 puncte.
Din tabăra gazda s-a remarcat Virgil Stănescu cu 26 de
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S P ORT M I X
Etapa a 2-a a
campionatului naţional
de scrabble anglofon
Federaţia Română de Scrabble şi
Clubul Sportiv Universitatea, în parteneriat cu Hotel Ary, organizează în zilele de 28 şi 29 aprilie 2012 etapa a 2-a
a Campionatului Naţional de Scrabble
Anglofon. La competiţia care va avea
loc sâmbătă şi duminică de la ora
09:00 la Hotel Ary vor participa următorii sportivi de la "U": Mihai Pantiş,
Ovidiu Tămaş, Cătălin Caba, Septimiu
Crivei şi Iuliu Fabian. Obiectivul ar ﬁ
consolidarea poziţiilor fruntaşe din clasamentul general, al cărui lider este
Mihai Pantiş, urmat de Ovidiu Tămaş şi
Dan Laurenţiu Sandu (Locomotiva
Bucureşti, campion naţional în 2011).

Pe ultimul drum
Istoricul Gheorghe Bodea, un mare iubitor şi istoric al Universitaţii Cluj, a decedat miercuri, 18.04.2012 la
Budapesta. De-a lungul carierei sale
impresionante istoricul a scris peste 80
de volume dintre care amintim:
"Avram Iancu", "Podul de sange",
"Crucea pământului", "Corespondenţa
primită" etc. A fost unul dintre cei mai
vechi susţinători ai echipei
Universitatea Cluj, căreia i-a dedicat,
printre altele, numeroase volume precum "Agora U" şi "U 90 de ani de activitate sportivă de performanţa
1919-2009", editată împreună cu clubul sportiv Universitatea Cluj.
Regretatul istoric clujean Gheorghe
Bodea a fost înmormântat sâmbătă, în
Cimitirul Central. DUMNEZEU SĂ ÎL
ODIHNEASCĂ ÎN PACE!
puncte, 11 recuperări şi 3 pase decisive.
În semifinale “U” Mobitelco
BT Cluj o va întâlni pe BC Timişoara, după ce bănatenii au
trecut în “sferturi” de CSM Bucureşti cu scorul general de 3-2.

Echipa care se va califica în
finală se va decide după sistemul “cel mai bun din cinci
meciuri”, iar partidele sunt
programate în felul următor:
28 – 29 aprilie la Timişoara,
5-6 mai la Cluj-Napoca, iar de-

cisivul în 10 mai, pe terenul
celor de la BC Timişoara.
În cealaltă semifinală se vor
duela Gaz Metan Mediaş şi CSU
Ploieşti, iar în caz de meci deicisiv medieşenii au avantajul
terenului propriu.

Viitorul sună bine
După doar un an de protocol între
Clubul Sportiv Universitatea Cluj şi For
You, echipele de baschet feminin
Under 13 şi Under 14 s-au caliﬁcat la
Turneele Finale.
"Este o performanţă pentru Cluj.
Pentru generaţia 1998 este a doua caliﬁcare la un turneul ﬁnal. Mergem la
medalie cu ambele echipe", a declarat
antrenorul formaţiilor feminine de baschet Universitatea For You, Mihai
Mărginean.
Turneul ﬁnal U 13 va avea loc în perioada 25-28 aprilie la Târgu Mureş, iar
turneul U 14, în perioada 3-6 mai, însă
locaţia încă nu s-a stabilit.

Rugbystele au câştigat
turneul de la Zanka
Naţionala de rugby 7 feminin a
României a terminat pe primul loc turneul de pregătire de la Zanka, din
Ungaria. "Ghindele" au desfăşurat un
stadiu de pregătire cu experţi în rugby
FIRA AER în perioada 5-8 aprilie, iar la
ﬁnal au participat la un turneu împotriva echipelor din Slovacia, Polonia,
Austria, Bulgaria şi Ungaria.
Echipa României a fost formată şi din
trei componente ale echipei
Universitaţii Cluj. Este vorba despre
Irina Harjete, Rada Sichet şi Szocs
Noemi. Acest turneu le-a pregătit pe fete pentru Campionatul European de R7
feminin, ce va avea loc în perioada
8-10 iunie, la Soﬁa.
Formaţia antrenată de Ioana Sava,
Alexandru Marin şi Neculai Tarcan a
obţinut următoarele rezultate:
• Slovacia – Romania: 0 – 47
• Romania – Polonia A: 5 – 0
• Romania – Austria: 52 – 0
• Romania – Bulgaria: 39 – 0
• FINALA ROMANIA – UNGARIA: 24 – 19
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Colţul psihologului

Stabilirea scopurilor

Dr. psiholog Mihai Crăciun
Succesul în sport depinde atât
de abilităţi cât şi de motivaţie. Sportivii care nu sunt
motivaţi să-şi dezvolte abilităţile nu îşi vor atinge potenţialul maxim, iar abilităţile inadecvate nu vor permite acestora să-şi atingă scopurile.
Motivaţia presupune să lupţi
pentru realizarea unor scopuri specifice. Din această

cauză, succesul pentru un
sportiv, antrenor sau echipă
depinde în mare parte de stabilirea corectă a scopurilor.
Cercetările au arătat că stabilirea sistematică a scopurilor este
una din cele mai puternice strategii pentru dezoltarea performanţei.
Cu toate că această tehnică este utilizată destul de des în mediul sportiv, eficienţa ei este de
multe ori catalogată ca fiind moderată. De ce? Vă supunem aten-

ţiei două exemple edificatoare.
Mihai, un copil de 13 ani iubeşte mult baschetul dar nu are detentă prea bună iar înălţimea lui
este medie. Antrenorul lui îl convinge să adopte un sistem de pregătire pe timp de vară care constă în exerciţii pliometrice şi exerciţii cu greutăţi. Mihai, ajutat de
tatăl său, îşi instalează în curte
o riglă gradată prin care îşi verifică periodic progresele la detentă. El îşi menţine efortul în timpul verii fiind convins că programul îl va ajuta să devină un baschetbalist mai bun şi că munca
asiduă va da roade. Într-adevăr,
detenta lui a crescut cu câţiva
centimetri ceea ce i-a crescut încrederea şi l-a motivat să lucreze cu şi mai multă stăruinţă. A
devenit un component de bază al
echipei de juniori cucerind mai
multe titluri naţionale. A fost promovat apoi de timpuriu la echipa de seniori a clubului obţinând
succese remarcabile. Iată o experienţă de succes în stabilirea scopurilor.
Ionel, la vârsta de 12 ani, este un bun jucător de tenis. Este
campion naţional la grupa lui de
vârstă şi cunoscătorii îi prevăd
un viitor strălucit. Antrenorul şi
părinţii îi trasează scopuri exagerate bazate pe aşteptări ne-realiste care în loc să-l motiveze şi
să-i crească încrederea în sine

parteneri şi sponsori

pun presiune pe el fiind în situaţia să nu reuşească să împlinească aşteptările celor din jur. Chiar
şi când evoluează bine, el simte
că nu şi-a mulţumit îndeajuns antrenorul şi părinţii. A început să
aibă îndoieli cu privire la propriile abilităţi, performanţa a avut
de suferit având mai mare frică
de a nu reuşi decât motivaţie pentru a câştiga. Eşecul acestui tânăr sportiv sugerează problemele care pot apărea într-un program de stabilire a scopurilor slab
construit. Care este diferenţa între cele două programe? Scopurile lui Mihai erau realiste şi motivante, pe când cele a lui Ionel
erau stabilite de alţii fiind ne-realiste, ceea ce a indus stres şi demotivare.
Programele eficiente de stabilire a scopurilor pot oferi sportivilor beneficii mari care se traduc
în performanţe mai bune.
Problemele apar atunci când
trebuie să identificăm scopurile
cele mai potrivite şi să monitorizăm realizarea scopurilor, pentru
că este mult mai uşor să-ţi stabileşti nişte scopuri şi mai greu să
le duci la îndeplinire.
Definiţia scopurilor
Un scop este ceea ce un individ încearcă să îndeplinească,
obiectul sau ţinta unei acţiuni.
Scopurile dau sportivului finalitate şi direcţie şi furnizează un

standard pentru a măsura progresele. Iată câteva din beneficiile
stabilirii scopurilor:
• Creşte concentrarea atenţională
• Dezvoltă încrederea în sine
• Ajută la prevenirea şi controlul
stresului
• Ajută la crearea unei atitudini
mintale pozitive
• Creşte motivaţia intrinsecă pentru excelenţă
• Îmbunătăţesc calitatea antrenamentelor prin introducerea unor
provocări
• Dezvoltă deprinderi, tehnici şi
strategii
• Îmbunătăţesc performanţa generală

Urmare în numărul viitor.
Publicăm începând cu acest număr fragmente din cartea „Psihologia Sportului pentru Antrenori”.
Cartea scrisă de psihologul Marius Crăciun este în pregătire şi
va fi lansată în toamna acestui
an. Psihologia sportului a făcut
progrese uimitoare în zilele noastre facilitând înţelegerea mai bună a unor procese cum ar fi; concentrarea, motivaţia, încrederea
în sine, imageria sau autoreglarea emoţională. Toate aceste cunoştiinţe vor fi disponibile pentru a ajuta antrenorii şi sportivii
în lupta lor pentru a-şi depăşi limitele şi pentru a face experienţa sportivă agreabilă.

