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„U“n punct de vedere

Diplomaţie… 
în sport

Mihai Tritean

Am ajuns 
la numărul

50 ! 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)!

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

Victorie istorică pentru “U” Jolidon 
 Pagina 2

Prim ria 
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Victorie istorică  
pentru “U” Jolidon

Studenţii, optimişti cu Steaua

Handbalistele Universităţii 

au obţinut o victorie memo-

rabilă în faţa rivalelor de la 

Oltchim Rm. Vâlcea şi au 

oprit astfel, seria invincibili-

tăţii de 80 de meciuri a cam-

pioanelor. “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 deţi-

nea un record de lăudat până 

la întâlnirea de la Cluj cu 

“U” Jolidon. Victoria le-a 

adus două puncte preţioase 

handbalistelor pentru econo-

mia clasamentului în goana 

după locul doi la finalul cam-

pionatului.

Remiza dintre HC Dunarea Bră-
ila – "U" Jolidon, scor 31-31, din 
cadrul etapei a XXII-a a Ligii Na-
ţionale de Handbal feminin le 
apropie tot mai mult pe "studen-
te'' de obiectivul propus: un nou 
titlu de vicecampioane a Roma-
niei. Elevele lui Gheorghe Cova-
ciu acumulează, astfel, 34 de 

puncte, cu 4 mai mult decât prin-
cipalele urmăritoare, HC Zalau 
respectiv Hc Dunărea Brăila şi 
cu 6 puncte mai puţin decât li-
derul clasamentului, Oltchim Rm. 
Vâlcea.

În runda următoare, ''U" Jo-
lidon întâlneşte pe teren propriu 
formaţia HCM Baia Mare, ocu-
panta locului opt în clasamentul 
Ligii Naţionale de Handbal femi-
nin. "Studentele" pornesc cu pri-

ma şansă la victorie în întâlni-
rea de miercuri, cel puţin din 
punct de vedere al poziţiei în 
clasament. O victorie în faţa băi-
mărencelelor, cu doar trei etape 
înainte de finalul campionatului 

ar consolida poziţia a doua pen-
tru universitare. Partida ''U'' Jo-
lidon – HCM Baia Mare se va dis-
puta miercuri, 25 aprilie la Sala 
Sporturilor ''Horia Demian'' cu 
începere de la ora 18.00.

Ghinionul se ţine lanţ de stu-
denţi. După nefericitul incident 
dinaintea partidei cu CSM Bucu-
reşti care a dus la anularea par-
tidei şi astfel handbalişii clujeni 
pierdut la masa verde cu scorul 
de 0-10, “U” Transilvania a mai 
primit o lovitură. De data aceas-
ta din partea arbitrilor, care s-au 
făcut remarcaţi în derby-ul Clu-
jului. Partida cu Potaissa Turda, 
considerată una dintre revalaţi-
ile campionatului, fiind nou pro-
movată, nu avea să fie una uşoa-
ră pentru elevii antrenaţi de Li-
viu Jurcă dar nici imposibil de 
câştigat. Pentru “U” orice meci 
este important pentru a evita ba-
rajul care fie te ajută să rămâi 
în prima ligă, fie te duce la re-

trogradare. De cealaltă parte mi-
za era, poate, doar legată de or-
goliu, deoarece foşti handbalişii 
ai Universităţii evoluează în pre-
zent 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. Handbaliş-
tii de la "U" Transilvania au pier-
dut cu scorul de 33-27 partida 
din deplasare cu formaţia Potai-
ssa Turda din etapa a XXII-a a 
Ligii Naţionale de Handbal mas-
culin. Turdenii s-au impus la fi-
nalul unei partide în care arbi-
trajul a fost puternic contestat 
de către tabara studenţilor care 

au jucat preţ de mai multe mi-
nute cu doar 4 sau 5 handbalişti 
pe parchet." Aşteptăm decizia 
Federaţiei cu privirea la arbitraj, 
nu se poate să joci în 4-5 oa-
meni într-o astfel de partidă" a 
delcarat Mihai Tritean, manage-
rul 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 bi-
ne meciul, conduceam cu 0-7 în 
minutul 20 dar au intervenit ar-

bitrii cu nişte decizii în defavoa-
rea noastră şi am pierdut astfel 
puncte importante. Urmează me-
ciul cu Steaua care e ultima cla-
sată dar trebuie să tratăm par-
tida cu seriozitate". În urma 
acestei înfrângeri, "U" Transil-
vania ocupă locul 11 în clasa-
ment cu 15 puncte. Întâlnirea 
cu “lanterna roşie” a clasamen-
tului Steaua Bucureşti pe teren 
propriu este o şansă pentru hand-
baliştii Universităţii să-şi trea-
că în cont o victorie care i-ar 
ajuta în evitarea barajului.

Partida “U” Transilvania-Steaua 
Bucureşti este şi un prilej de recre-
are pentru fanii studenţilor care 
vor avea parte de mici surprize din 
partea organizatorilor. Astfel, sâm-
băta, 28.04.2012, între orele 
10:00-14:00 pe platoul din faţa Să-
lii Sporturilor “Horia Demian” vor 
avea loc următoarele evenimente: 
prezentare modele Peugeot, drive 
test, surprize oferite copiilor şi con-
cursuri cu premii.

Partida dintre "U" Transilva-
nia şi CSA Steaua Bucuresti se va 
disputa sâmbătă de la ora 11:00.
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CLASAMENTE
CLASAMENT HANDBAL F

L ECHIPA M V E Î P

1 Oltchim Ramnicu Valcea 17 17 0 0 34 

2 Univ. Jolidon Cluj Napoca 19 14 1 4 29 

3 Dunarea Braila 19 14 1 4 29

4 HC Zalau 19 12 4 3 28

5 Otelul Galati 19 11 1 7 23

6 HC Minaur Baia Mare 18 8 1 9 17

7 CSM Bucuresti 19 8 1 10 17

8 HCM Roman 20 7 2 11 16

9 Corona Brasov 19 8 0 11 15

10 Univ Neptun Constanta 18 6 2 10 14

11 CSM Ploiesti 20 6 2 12 14

12 CSM Bacau 20 5 1 14 11

13 CSM Cetate Deva 18 4 2 12 10

14 SCM Craiova 20 4 0 16 8

CLASAMENT HANDBAL M
L ECHIPA M V E Î P

1 HCM Constanța 22 22 0 0 44 

2 Știința Dedeman Bacău 22 18 0 4 36

3 Universitatea Bucovina Suceava 22 12 3 7 27 

4 CS Caraş-Severin 22 13 1 8 27 

5 HC Odorhei 22 11 3 8 25 

6 Energia Pandurii Târgu Jiu 22 12 2 8 25 

7 Potaissa Turda 22 10 2 10 22 

8 Politehnica Timişoara 22 10 1 11 21 

9 Dinamo Călărași 22 9 2 11 20 

10 Universitatea Transilvania Cluj 22 7 2 13 16 

11 CSM Bucureşti 22 7 1 14 15 

12 CSM Ploieşti 22 5 3 14 13 

13 CSM Satu Mare 22 5 2 15 12

14 Steaua București 22 1 2 19 4

Mihaela Tivadar

Pentru început nu aş vrea sa 
mă refer direct la capitolul ima-
gine, aş vrea să încep cu ceva ce 
duce spre acesta. Un alt capitol, 
la fel de important, numit COMU-
NICARE. Am avut norocul să joc 
în străinătate şi acolo am început 
să observ şi să imi dau seama de 
importanţa muncii din afara te-
renului de joc. Să comunici cu fa-
nii, cu sponsorii, să le acorzi aten-
ţie, să participi la acţiuni de po-
pularizare sau marketing, să con-
tinui acea conexiune care se sta-
bileşte în timpul evenimentului 
sportiv propriu-zis şi după ce 
acesta ia sfârşit, este aproape la 
fel de important ca şi victoria ob-
ţinută 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 con-
cert al unei trupe. Toate acestea 
au un singur numitor comun, se 
adresează publicului. Iar succe-
sul unui astfel de eveniment se 
masoară în rating, număr de bi-
lete sau publicitate vândută. Dar 
pentru a ajunge aici, important e 
SĂ TE FACI CUNOSCUT. Şi cum 
poţi să ajungi să te cunoască lu-
mea, dacă nu prezentându-te, 
acordând atenţie fanilor, vorbind 
cu ei, toate aceste lucruri, sunt 
de o importanţă colosală. La ma-
rile 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 pre-
stat. Important e altceva, întot-
deauna primea raspuns de la ma-
rea vedetă. La noi, multă lume 
vorbeşte că sportul nu mai e ce 
a fost, că acum a devenit o afa-
cere. Mi se pare total fals, dacă 
ar fi aşa, atunci s-ar da impor-
tanţa cuvenită celui mai impor-
tant lucru într-o afacere – IMA-
GINEA. Şi am făcut astfel trece-
rea către capitolul la care mă re-
feream în titlu. Şi am un alt exem-

plu, din păcate negativ. În tim-
pul unui turneu în Ungaria, eram 
super mirată de câte panouri stra-
dale am văzut cu reclame în ca-
re 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 bu-
nă handbalistă maghiară, un ade-
varat simbol pentru ei şi de asta 
e super popularizată. De ce spu-
neam mai sus că e un exemplu 
negativ? Pentru că în 2010, cea 

mai bună handbalistă DIN LUME, 
atenţie! DIN LUME, a fost o ro-
mâncă. Se numeşte Cristina Ne-
agu. Cred că am auzit toţi de ea. 
Dar câte reclame în care să apa-
ră 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 spor-
tivi, ar spune “vrem şi noi să 
ajungem acolo.” Pentru că ima-
ginea e importantă, trăim într-o 
lume a tehnicii, a informaţiei, o 
lume în care dacă nu ai imagine, 
nu exişti. Focusând pe lumea spor-
tului, cred că ar trebui să “înce-
pem cu începutul” cum se spu-
ne. Repet ce am scris mai sus. Să 
ne facem cunoscuţi întâi, să acor-
dăm atenţie fanilor, să extindem 
acea legatură şi după ce compe-
tiţia în care participăm ia sfârşit. 
Fără el, PUBLICUL, FANII, nu exis-
tăm. Cum este când jucăm într-o 
sală goală? Sau în opoziţie, senza-
ţia trăită în meciul cu Oltchim, 
când o sală întreagă cântă, e de 
nedescris. Pentru a trăi însă aceas-
tă 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 ma-
re 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!

Cât de importantă 
este imaginea în sport? 
Părerea mea…

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

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

Paul Chetreanu 
(baschet) va împlini 
27 de ani în data de 
30 aprilie.

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

te şi două recuperări pentru 

„U” Mobitelco în meciul deci-

siv cu BC Mureş (87-82) şi le 

promite fanilor că „studenţii” 

îşi vor apăra titlul cu succes 

în acest sezon.

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 foar-
te buni care ne-au pus probleme. 
Al doilea meci de la Cluj a fost 
mai greu, a fost o victorie mun-
cită cu adevărat și ne-au ajutat 
mult și suporterii. La Mureș au 
avut ei avantajul publicului iar 
Clavin Watson si Stănescu au ju-
cat foarte bine însă noi am mers 
foarte pregătiți, cu un singur gând; 
de a câștiga, de a trece de sfer-
turile de finală.

R; Faptul că i-ați eliminat din 

sferturile de finală ale play 

off-ului este o revanșă pentru 

înfrângerile din campionat?

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 des-
pre altceva, meciurile din play 
off sunt diferite, aici încep cu 

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

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 re-
cunoscut că noi am fost mai buni 
decât ei.

R; Sunteți pregătiți pentru se-

mifinalele cu BC Timișoara?

J.L.; Noi am început pregăti-
rea imediat după calificarea din 
sferturi, știam că vom întâlni 
Timișoara în semifinale, era fa-
vorita din sferturile cu CSM 
București pentru că au terminat 
pe primul loc în sezonul regulat. 
A fost principala noastră contra-
candidată la primul loc. Dar le-
am 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 vezi meciurile din se-

mifinale?

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 cam-
pioni. Nu cred că este un princi-
pal pericol, nu mă tem de Ciuc 
sau alt jucător, noi mizăm pe uni-
tatea lotului și un lucru este si-
gur; vom da totul pentru a ne ca-
lifica 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 po-
vestit atmosfera de la sală în tim-
pul partidelor și mai ales cea de la 
fi nală. M-am uitat și eu pe inter-
net atunci pentru că Dykes mă 
ținea la curent cu evoluțiile echi-
pei, a fost incredibil și anul aces-
ta vrem cu toții să trăim acel sen-
timent, să fi m campioni cu „U”.

R: Jucați primele două meciuri 

în deplasare. Este un dezavan-

taj pentru voi acest lucru?

J.L. Tot timpul este un avan-
taj când ai publicul alături de ti-
ne, dar la rândul nostru vom ju-
ca și noi acasă și publicul de aici 
este fenomenal. Ne-a demonstrat 
asta încă o dată la cele două me-
ciuri cu Mureș.  Deși îți spun sin-
cer că atunci cand intri pe teren 
uiți de tot, și te concentezi la ce-
ea ce ai de făcut. Nu mai auzi ni-
mic 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 altce-
va decât la acest lucru. Vorbim 
între noi despre finala memora-
bilă din sezonul trecut și am că-
zut toți de acord că „U” trebu-
ie să câștige titlul și anul aces-
ta. Vreau și eu titlul cu „U” iar 
ceilalți vor la fel de mult să re-
trăiască acel sentiment unic din 
sezonul trecut.

Jerome Lagrange: “ “U” Mobitelco 
este favorită cu BC Timişoara”

Abonează-te la monitorul

¤  primeşti acasă gratuit suplimentul Numai „U“
împreună cu ziarul Monitorul de Cluj

¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună
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Fertilizarea in vitromerge mai greoi la ClujClujul a realizat cele mai puține fertilizări in vitro din țară. 
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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. 
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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. 
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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
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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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SOCIAL

Fertilizare
merge m
Clujul a realizat in vitro din țară. 
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Atitudinea
afectează R
Atitudinea celor diatât mai gravă cu cgetul 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 fică 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

Prim ria 

şi Consiliul Local Cluj

0264.59.77.00
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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 echi-
pa de baschet feminin Univer-
sitatea 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 antrena-
te de Florin Covaciu joacă în 
deplasare tocmai la Bucureşti 

împotriva echipei Sportul Stu-
denţesc pe care a învins-o în 
Final Four. 

Baschetbalistele 
Universității, ţintesc un loc 
cât mai sus în Divizia A
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Rugby-stele de la “U”, 
selecționate 
la echipa națională

Rugbyştii universitari au dis-

putat 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 deplasa-
rea la Iaşi au făcut parte: Petu-
cher Paul, Doroftei Vasile, Boar 
Romulus, Rus Nicolae, Ionescu 
Bogdan, Ciocea Dorian, Dagoni-
ciu Alin – Pavel, Martac Marius 
– Daniel, Ciaparii Iustin, Uţiu 
Alin, Teodorescu Ioan, Banu Ale-
xandru, Spătaru Sergiu, Pop Ser-
giu, Mazăre Gheorghe, Sălăgean 
Vasile, Moldovan Rareş, Ailenei 
Paul, Rotar Vlad, Pîrvu Bogdan, 
Puşcaşu Constantin, Dragoş Va-
sile, Ciolocoiu Bogdan. Antrenori: 
Bogdan Voicu, Cristian Săuan si 
Horea Hâmpea.

Cu aproximativ 500 de specta-
tori aflaţi în tribunele stadionu-
lui Tepro, atmosfera jocului a fost 
una incendiară şi de o parte şi de 
alta echipele oferind un specta-
col frumos pe teren.

În ciuda eforturilor studenţi-
lor clujeni de a intra la pauza cu 
avantaj, la fluierul arbitrului sco-
rul era 10 la 7 în favoarea nou 
promovaţlor de la Agro Iasi.

A doua parte a jocului a înre-
gistrat în primele minute o stag-
nare pe tabela de marcaj, jucăto-
rii ambelor formaţii încercând în 
repetate rânduri să schimbe aceas-
tă situaţie.

Finalul a fost unul neaşteptat 
şi a ţinut cu sufletul la gură toţi 
spectatorii aflati în tribunele sta-
dionului, dar şi pe cei care au ur-
marit evenimentul online pe www.
rugbytv.ro. Ieşenii au profitat de 
lacunele lotului clujean, iar me-
ciul s-a încheiat cu scorul de 24 
la 19 pentru CS Poli Agro Iaşi.

După al treilea eşec consecu-
tiv, antrenorul universitarilor a 
declarat: “ A fost un meci greu, 
pe un teren greu, a fost o depla-
sare lungă, pentru noi a fost un 
meci de uzură, în care gazdele 
şi-au apărat foarte bine şansele, 
un meci care pentru noi a con-
tat mai mult pe plan moral în 
vederea play-out-ului şi vom în-
cerca ca de la meci la meci să 
creştem şi să ne atingem obiec-
tivul, acela de a rămâne în Su-
perliga Cec. În data de 28.04.2012 
vom avea de înfruntat o echipă 
foarte puternică, care după pă-
rerea mea este pretendenta la ti-
tlu. Vom pune la bataie tot lo-
tul, având în vedere că avem 
mulţi accidentaţi. Aşteptăm oa-
menii 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 pen-
tru etapa a IV-a a Superligii CEC 
Bank.

Universitatea Cluj va dispu-

ta etapa a II-a a Diviziei A 

de rugby feminin în depla-

sare la Braşov. Fetele antre-

nate de Sergiu Pop vor sus-

ţine şase partide care con-

tează 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 selecţiona-
te pentru echipa naţională de 
rugby feminin care se pregăteş-
te să participe la competiţia eu-
ropeană Super 10. Cinci rug-
by-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 naţi-
onală. 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 decla-
rat: “ Mergem la Braşov să ob-
ţinem rezultate mai bune decât 
la primul turneu la care am lu-
at locul doi“.

Un nou test pentru 
rugby-ştii de la Universitatea
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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 pa-
tru 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 do-
uă echipe având nevoie de o 
repriză de departajare pentru 
a stabili câştigatoarea. La fi-
nalul celor patru sferturi ta-
bela arăta egal, 71-71, dar clu-
jenii au obţinut calif icarea în 
turul următor după ce au mar-
cat 16 puncte, în repriza de 
prelungiri, faţă de doar 11 re-
uşite de mureşeni.

Kyndall Dykes, cu 29 de 
puncte, a fost cel mai bun mar-
cator din tabăra clujeană. Pe 
lângă cele 29 de puncte, ame-
ricanul a mai reuşit 9 recupe-
rări şi 7 pase decisive pentru 
un idice al eficienţei de 38.

El a fost urmat în clasamen-
tul celor mai buni marcatori 
ai echipei clujene de Zoran Kr-
stanovic, autor a 19 puncte.

Din tabăra gazda s-a remar-
cat Virgil Stănescu cu 26 de 

puncte, 11 recuperări şi 3 pa-
se decisive.

În semifinale “U” Mobitelco 
BT Cluj o va întâlni pe BC Ti-
mişoara, după ce bănatenii au 
trecut în “sferturi” de CSM Bu-
cureşti cu scorul general de 3-2.

Echipa care se va califica în 
finală se va decide după sis-
temul “cel mai bun din cinci 
meciuri”, iar partidele sunt 
programate în felul următor: 
28 – 29 april ie 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 de-
icisiv medieşenii au avantajul 
terenului propriu.

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.

Etapa a 2-a a 
campionatului naţional 
de scrabble anglofon
Federaţia Română de Scrabble şi 
Clubul Sportiv Universitatea, în parte-
neriat cu Hotel Ary, organizează în zile-
le 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 urmă-
torii sportivi de la "U": Mihai Pantiş, 
Ovidiu Tămaş, Cătălin Caba, Septimiu 
Crivei şi Iuliu Fabian. Obiectivul ar fi  
consolidarea poziţiilor fruntaşe din cla-
samentul 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 iu-
bitor şi istoric al Universitaţii Cluj, a de-
cedat 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 pre-
cum "Agora U" şi "U 90 de ani de acti-
vitate sportivă de performanţa 
1919-2009", editată împreună cu clu-
bul sportiv Universitatea Cluj.
Regretatul istoric clujean Gheorghe 
Bodea a fost înmormântat sâmbătă, în 
Cimitirul Central. DUMNEZEU SĂ ÎL 
ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

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 califi cat la 
Turneele Finale.
"Este o performanţă pentru Cluj. 
Pentru generaţia 1998 este a doua ca-
lifi care la un turneul fi nal. Mergem la 
medalie cu ambele echipe", a declarat 
antrenorul formaţiilor feminine de bas-
chet Universitatea For You, Mihai 
Mărginean.
Turneul fi nal U 13 va avea loc în peri-
oada 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 tur-
neul 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 
fi nal au participat la un turneu împotri-
va 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 fe-
te pentru Campionatul European de R7 
feminin, ce va avea loc în perioada 
8-10 iunie, la Sofi a.
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

SPORT M IX
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parteneri şi sponsori

Stabilirea scopurilor
Colţul psihologului

Dr. psiholog Mihai Crăciun

Succesul în sport depinde atât 

de abilităţi cât şi de motiva-

ţie. Sportivii care nu sunt 

motivaţi să-şi dezvolte abilită-

ţile nu îşi vor atinge potenţia-

lul maxim, iar abilităţile ina-

decvate nu vor permite aces-

tora să-şi atingă scopurile. 

Motivaţia presupune să lupţi 

pentru realizarea unor sco-

puri specifice. Din această 

cauză, succesul pentru un 

sportiv, antrenor sau echipă 

depinde în mare parte de sta-

bilirea corectă a scopurilor. 

Cercetările au arătat că stabili-

rea sistematică a scopurilor este 

una din cele mai puternice strate-

gii pentru dezoltarea performanţei.

Cu toate că această tehnică es-
te utilizată destul de des în me-
diul sportiv, eficienţa ei este de 
multe ori catalogată ca fiind mo-
derată. De ce? Vă supunem aten-

ţiei două exemple edificatoare. 
Mihai, un copil de 13 ani iubeş-
te mult baschetul dar nu are de-
tentă prea bună iar înălţimea lui 
este medie. Antrenorul lui îl con-
vinge să adopte un sistem de pre-
gătire pe timp de vară care con-
stă în exerciţii pliometrice şi exer-
ciţii cu greutăţi. Mihai, ajutat de 
tatăl său, îşi instalează în curte 
o riglă gradată prin care îşi veri-
fică periodic progresele la deten-
tă. El îşi menţine efortul în tim-
pul verii fiind convins că progra-
mul îl va ajuta să devină un bas-
chetbalist mai bun şi că munca 
asiduă va da roade. Într-adevăr, 
detenta lui a crescut cu câţiva 
centimetri ceea ce i-a crescut în-
crederea şi l-a motivat să lucre-
ze cu şi mai multă stăruinţă. A 
devenit un component de bază al 
echipei de juniori cucerind mai 
multe titluri naţionale. A fost pro-
movat apoi de timpuriu la echi-
pa de seniori a clubului obţinând 
succese remarcabile. Iată o expe-
rienţă de succes în stabilirea sco-

purilor.

Ionel, la vârsta de 12 ani, es-
te 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 exage-
rate bazate pe aşteptări ne-rea-
liste care în loc să-l motiveze şi 
să-i crească încrederea în sine 

pun presiune pe el fiind în situ-
aţia să nu reuşească să împlineas-
că aşteptările celor din jur. Chiar 
şi când evoluează bine, el simte 
că nu şi-a mulţumit îndeajuns an-
trenorul şi părinţii. A început să 
aibă îndoieli cu privire la propri-
ile abilităţi, performanţa a avut 
de suferit având mai mare frică 
de a nu reuşi decât motivaţie pen-
tru a câştiga. Eşecul acestui tâ-
năr sportiv sugerează probleme-
le care pot apărea într-un pro-
gram de stabilire a scopurilor slab 
construit. Care este diferenţa în-
tre cele două programe? Scopuri-
le lui Mihai erau realiste şi mo-
tivante, pe când cele a lui Ionel 
erau stabilite de alţii fiind ne-re-
aliste, ceea ce a indus stres şi de-
motivare.

Programele eficiente de stabi-

lire a scopurilor pot oferi sporti-

vilor beneficii mari care se traduc 

în performanţe mai bune.

Problemele apar atunci când 
trebuie să identificăm scopurile 
cele mai potrivite şi să monitori-
zăm realizarea scopurilor, pentru 
că este mult mai uşor să-ţi stabi-
leşti nişte scopuri şi mai greu să 
le duci la îndeplinire.

Definiţia scopurilor

Un scop este ceea ce un indi-
vid încearcă să îndeplinească, 
obiectul sau ţinta unei acţiuni. 
Scopurile dau sportivului finali-
tate şi direcţie şi furnizează un 

standard pentru a măsura progre-
sele. 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 pen-
tru excelenţă
• Îmbunătăţesc calitatea antrena-
mentelor prin introducerea unor 
provocări
• Dezvoltă deprinderi, tehnici şi 
strategii
• Îmbunătăţesc performanţa ge-
nerală

Urmare în numărul viitor.

Publicăm începând cu acest nu-

măr fragmente din cartea „Psiho-

logia Sportului pentru Antrenori”. 

Cartea scrisă de psihologul Ma-

rius Crăciun este în pregătire şi 

va fi lansată în toamna acestui 

an. Psihologia sportului a făcut 

progrese uimitoare în zilele noas-

tre facilitând înţelegerea mai bu-

nă a unor procese cum ar fi; con-

centrarea, motivaţia, încrederea 

în sine, imageria sau autoregla-

rea emoţională. Toate aceste cu-

noştiinţe vor fi disponibile pen-

tru a ajuta antrenorii şi sportivii 

în lupta lor pentru a-şi depăşi li-

mitele şi pentru a face experien-

ţa sportivă agreabilă.


