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“U”n punct de vedere
Vom i iarăşi ce am fost mereu, sunt
primele cuvinte care îmi vin acum în minte.
Dintotdeauna mi-am dorit să lucrez la Universitatea Cluj, poate pentru că iubesc
sportul şi sunt un fan înrăit a tot ce
înseamnă mişcare sportivă.
Uneori am criticat evoluţia echipelor cu
“U” în piept, dar niciodată nu am ascuns
suferinţa pe care am simţit-o atunci când
rezultatele nu erau de partea noastră. Dar
e un nou început, cu mine alături de ei şi de
ele, cu voi mereu alături de noi. Nu-mi
propun nimic din ce nu se poate realiza şi

Din dragoste pentru “U” Cluj
de Patrice PODINĂ
voi i alături de ei, sportivii, în orice moment, la iecare atac, voi aplauda şi voi
aplauda oricând băieţii vor culca balonul în
terenul de ţintă al adversarilor, voi tresări
la iecare blocaj reuşit la ileu şi voi sări în
sus la iecare coş marcat.
Atleţii vor i preferaţii mei, pentru că-mi
amintesc de ceea ce am fost şi eu cândva.

Sunt “U”-ist şi asta nu mi-o poate lua nimeni. Voi râde şi voi lăcrima atunci când va
i cazul, voi i ce am fost mereu, un suporter
împătimit, pentru că “U” va i din nou ce a
fost mereu, clubul unde se formează caractere, sportivi pe care îi susţinem
necondiţionat, o legendă ce trebuie să
meargă mai departe.

Cu mine, cu tine în tribune, cu ei în arene
vom i ceea ce suntem, un simbol al
României, pentru că “U“ este idea de a face
următorul pas, spre performanţă, spre inimile românilor. Deja suntem împreună şi
vom i atâta vreme cât voi veţi i acolo unde
vă e locul, în tribune, ridicând deasupra capului fularele, cântând aşa cum numai voi
ştiţi.
Sunt U-ist şi sunt de partea voastră, aşa
cum voi sunteţi alături de noi,
necondiţionat, pentru că asta înseamnă să
iubeşti!
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Formația de baschet masculin a Clubului
Sportiv Universitatea Cluj a fost reactivată
în această vară, iar rezultatele obţinute de
băieţii lui Carmin Popa demonstrează că
tradiţia baschetului universitar clujean
merge mai departe.
În ultima etapă a turului de campionat, în Liga
I, Universitatea Cluj a trecut pe teren propriu de
For You Bistrița cu un neverosimil 83-39. Gruparea pregătită de către Carmin Popa a câștigat
toate cele patru sferturi ale partidei jucate împotriva bistrițenilor.
Primul act și cel de-al treilea au fost adjudecate
într-o manieră categorică, cu 23-4, respectiv 264, în timp ce sfertul secund și ultimul le-au
câștigat la limită 18-17 și 16-14. Principalii marcatori ai echipei clujene au fost Marius Crăciun
cu 19 puncte, Sebastian Ionescu și Pop Dragoș,
ambii cu câte 12 puncte, respectiv Bogdan Ciucui
cu 10 puncte înscrise.
În urma acestei victorii, Universitatea Cluj
acumulează nouă puncte în Seria I cu patru vicBaschetbalistele de la Universitatea Cluj
au reușit în etapa a VI-a din Liga Naţională
de Baschet Feminin (FNBF) prima victorie
din acest sezon, după ce au trecut pe teren
propriu de gruparea Nova Vita Târgu Mureș
cu scorul de 65-52.
Sportivele pregătite de Florin Covaciu au
câștigat trei din cele patru sferturi ale
confruntării. Astfel, primele două acte au fost adjudecate cu 13-12, respectiv 16-13. După
revenirea de la vestiare, târgu-mureșencele au
reușit să câștige sfertul trei, singurul de altfel, cu
scorul de 14-13, iar în actul decisiv echipa de pe
malul Someșului s-a impus cu un parțial de 2313, implicit câștigând partida cu scorul de 65-52.
De menționat este faptul că, punctele victoriei clujencelor au fost marcate de doar patru
jucătoare. J. Kajdacsi a terminat confruntarea cu
un double-double, având 21 de puncte și 23 de
recuperări. De asemenea, Flavia Ferenczi a contabilizat 27 de puncte pe tabelă, aceasta iind
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Echipa de volei feminin a pornit într-o nouă
campanie, de promovare de această dată, iar
antrenorul Dănuţ Ciontoş are la dispoziţie un
lot de 12 jucătoare pentru a realiza acest
deziderat. Prima etapă a noului sezon a
însemnat şi primul succes pentru voleibalistele clujene.
Victoria cu scorul de 3-1 la seturi, în faţa unei
echipe, CS Banatul Caransebeş, decisă să nu facă
doar iguraţie în Divizia A2 Vest, stă mărturie că lucrurile merg pe un făgaş normal. Nu a fost uşor în
banat, dar adunate în jurul veteranei Raluca Bucur,
echipa universitară a făcut primul pas spre obiectivul inal. Victoria nu poate i pusă la îndoială, iar
rezlutatele obţinute în perioada de pregătire au
fost pe măsura aşteptărilor.
Voleibalistele Universităţii Cluj au facut turnee
foarte bune de pregatire, la care au participat
alături de formaţii din Dvizia A1, sau din
străinătate. Primul competiţie amicală la care au

Baschet

Baschet

Baschetul universitar “reinventat”
torii și o singură înfrângere, clasându-se pe
poziția a doua în clasament. De cealaltă parte,

localitate.
“Nu facem altceva decât să jucăm baschet. Sun-

Baschet
meciuri câştigate i-am simţit pe băieţi supăraţi
pentru că nu au reuşit scoruri şi mai confortabile.
Suntem pe drumul cel bun şi nu ne vom limita la
a participa în campionat. Vrem să formăm o
echipă frumoasă, un grup unit, care să facă cinste
baschetului clujean şi clubului Universitatea”, a
declarat antrenorul Carmin Popa.
Rezultate înregistrate
în turul campionatului

bistrițenii nu au simțit deloc gustul victoriei până
în acest moment. În prima etapă din retur,
“studenţii” se vor deplasa la Mediaș în data de
16 noiembrie pentru duelul cu Gaz Metan 2 din

tem la început de drum şi avem mult de muncit,
dar rezultatele pe care le-am obţinut până acum
demonstrează că nu ne-am înscris în campionat
doar ca să im şi noi acolo. De multe ori, chiar după

A venit şi primul succes
urmată de Andreea Pop cu 16 puncte și Renata
Szmutku cu un singur punct reuşit. De cealaltă
parte, cea mai bună marcatoare a mureșencelor
a fost Vlaicu cu 13, iind urmată de Meszaros 11,

Volei

Mihai 11, Evans 9, Davis 4, respectiv Vincze 4. În
urma acestei victorii, „studentele” au un bilanț
de o victorie și cinci înfrângeri, iar oaspetele
meciului de sâmbătă au șase înfrângeri din șase

Volei

Voleibalistele, cu gândul la A1

participat a fost găzduită chiar de “U”, turneu dotat
cu Cupa “Universitatea”, la care au participat Medicina Târgu Mureş, A.C.S. Penicilina Iaşi şi C.S. Volei
Alba-Blaj, revelaţia acestui început de campionat
în Divizia A1. Universitatea Cluj a terminat pe locul
2. Al doilea turneu amical pentru “studente” a avut

loc la jumătatea lunii septembrie, la Lugoj. “U” Cluj
a participat la această competiţie alături de
gazdele de la CSM Lugoj, echipa sârbă TENT Obrenovac şi SCM U Craiova. Cupa “CSM Lugoj” a fost
câştigată de echipa din Serbia, în timp ce Universitatea Cluj a terminat turneul pe locul III. Ultimul

Etapa I
“U” Cluj – Gaz Metan mediaş 2
Etapa a II-a
Olympia Arad – “U” Cluj
Etapa a III-a
“U” Cluj – BC Timba 2 Timişoara
Etapa a IV-a
BC Miercurea Ciuc – “U” Cluj
Etapa a V-a
“U” Cluj – For You Bistriţa

81 - 77
57 – 64
89 - 44
88 – 75
83 – 39.

Patrice PODINĂ

meciuri. În etapa următoare, baschetbalistele lui
Florin Covaciu se vor deplasa pe terenul celor de
la SCM Craiova. Meciul este programat sâmbătă,
9 noiembrie. Înaintea acestei confruntări cele
două combatante sunt vecine în clasamentul
LNBF.
Universitatea Cluj se situează pe poziţia a 11a, cu 7 puncte, în vreme ce gazdele întâlnirii sunt
pe locul 13, cu acelaşi număr de puncte, însă
echipa din Craiova este a doua în clasamentul
echipelor cu cele mai puţine puncte marcate în
actuala ediţie de campionat, doar 285 faţă de
cele 350 ale “studentelor”.
Nici pe faza defensivă oltencele nu stau deloc
bine încasând în precedentele şapte partide nu
mai puţin de 568 de puncte. Mult mai bine stau
clujencele la acest capitol, cu 433 de puncte încasate, în şapte partide, ceea ce relectă că gruparea universitară are cea mai bună defensivă
din grupul echipelor din partea a doua a clasaPatrice PODINĂ
mentului.

Volei
turneu de veriicare pentru voleibalistele noastre
s-a desfăşurat la Craiova, Memorialul “Ion Constantinescu”, în perioada 20-21 septembrie 2013.
Pe langa echipa gazdă SCMU, la turneu au mai
participat nou promovatele CSM Târgovişte şi Rapid
Bucureşti. Memorialul “Ion Constantinescu” a fost
câştigat de CSM Târgovişte, iar pe locul doi s-a
clasat Universitatea Cluj. Înainte de startul campionatului antrenorul Dănuţ Ciontoş a declarat: “Din
păcate vom evolua in Divizia A2, dar obiectivul nostru principal este promovarea în prima ligă de volei
feminin. Porinim la drum cu un lot tânăr, dornic de
airmare şi sperăm să obţinem rezultate foarte bune
în acest sezon”.
În sezonul 2013-2014 Universitatea Cluj face
parte din seria de Vest al Diviziei A2, unde sunt înscrie şase echipe, la fel ca şi în seria de Est. Meciurile se joacă tur-retur, iar la inalul sezonului se
va disputa faza play-oﬀ între primele patru
formaţii şi play-out între ultimele două.
Patrice PODINĂ

Branding

Numai

3

Carmen STATE
este cea care
“apără”
brandul “U” Cluj

La fel ca şi în cazul celorlalte
branduri notorii ale fotbalului
românesc şi numele “U” Cluj precum şi sigla clubului sunt protejate la O.S.I.M. ca mărci
înregistrate purtând însemnul
caracteristic ®.
Astfel, conform deciziilor
O.S.I.M. şi a certiicatelor de Înregistrare numerele 093692 şi
110079, atât “U” Cluj cât şi sigla
pot i folosite doar de Clubul
Sportiv “U“ Cluj.
Carmen State, partener la Weizmann Ariana & Partners, Agenţia
care a asistat clubul în înregistrarea
şi apărarea drepturilor de marcă nea spus:
”Certiicatele de înregistrare emise
de O.S.I.M. nu sunt emise doar pentru
activitatea sportivă în sine, ci şi pentru produse publicitare şi activităţi de

mass-media. Acest aspect dă dreptul
Clubului Sportiv Universitatea Cluj să
se opună tuturor celor care folosesc
nume sau sigle identice ori doar
asemănătoare pentru promovarea
activităţilor proprii în interes pecu-

înregistrate, iar demersurile
continuă, astfel încât în această lună
Clubul a înaintat acţiune împotriva
mărcilor: U Craiova Maxima şi Club
Sportiv U Craiova, depuse spre înregistrare de o societate din Bucureşti.

În cazul în care suporterii
constată existenţa unor produse, altele decât cele oiciale
ale Clubului, respectiv produse falsiicate ce folosesc numele “U” Cluj
dar şi sigla acestuia, sau în cazul în
care au remarcat ca este folosit
abuziv numele Clubului în
competiţiile sportive, sunt rugaţi
să sesizeze direct Clubului
Sportiv “U” Cluj sau on-line pe
www.inregistrare-marci.ro pentru a putea i luate măsurile pe care
Toate aceste demersuri constante legislaţia proprietăţii intelectuale le
de apărare sunt făcute pentru ca permite în calitate de titulari de
imaginea Clubului, construită cu mărci.
munca de aproape 100 ani a celor
care au activat în primul club
polisportiv din Romania, să aparţină
Carmen STATE
doar Clubului şi susţinătorilor săi şi

“U” Cluj

înregistrat la O.S.I.M. ca unul
din brandurile respectate
ale României
niar”.
În decursul anilor, U Cluj a reuşit
să se opună şi să blocheze înregistrarea altor branduri similare (U Mobitelco, Universitatea Bucureşti, FC
Universitatea Cluj, U Transilvania,
etc.), care au dorit să devină mărci

nimeni să nu poată folosi fără acord
această imagine şi palmares.
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PAOK Salonic, un club de tradiţie
Adversarul Universităţii Jolidon Cluj, PAOK Salonic, este unul dintre cele mai vechi cluburi sportive
din Grecia.
Dacă echipele de fotbal şi baschet sunt principala
atracţie a suporterilor de ani de zile, handbalul a
făcut a făcut paşi importanţi spre airmare, atât pe
plan naţional cât şi în Europa.
Handbalistele de la PAOK au reuşit în această vară să
cucerească primul titlu de campioană a Greciei, iar
performanţa este cu atât mai notabilă cu cât jucătoarele din
Salonic au întrerupt hegemonia formaţiei Ormi Patras care
data încă din 2007.
Odată cu primul succes în competiţia internă, PAOK şi-a
propus să-şi clădească un nume şi la nivel european.
Rezultatele obţinute de echipa din Grecia în precedentul tur
al Cupei EHF nu fac decât să întărească ambiţiile echipei din
vechea Eladă.

În turul 2 al Cupei EHF PAOK a trecut de
Etar Veliko Târnovo după două rezultate
(22-24 şi 28-20) care le dau un moral
excelent înaintea dublei cu „U” Jolidon.
Principala calitate a adversarelor
noastre este stabilitatea de la nivelul lotului format, cu o singură excepţie
(Djeric Sladana din Serbia), numai din
jucătoare crescute şi formate în Grecia.
Până şi acceptul de a juca ambele
manşe la Cluj-Napoca, în faţa unei
echipe trecută prin focurile Ligii Campionilor, denotă o încredere mare în
forţele proprii.
De-a lungul anilor însă, „U” Jolidon a
demonstrat că atunci când joci cu suletul orice este posibil.

PAOK SALONIC
Lotul echipei PAOK Salonic
Anthitsi Christina, Bimpa Georgia, Chatzi Venetia, Djeric
Sladana, Eleftheriadou Efthimia, Ioannidou Konstantina,
Kakouti Despoina, Karsanidou Kyriaki, Kavazopoulou
Christina, Mastaka Elisavet, Mournou Eleni, Noula Myrto
Maria, Papadopoulou Maria, Papavaileiou Anastasia, Papazoglou Eirini, Pavlidou Konstantina, Prokopidou Eleni, Selemidou Danai, Staikou Stavroula, Strataki Athanasia,
Vasileiadou Vasiliki.
Antrenori: Grigoria Golia, Dimitrios Chasekidis.

La dubla dintre U Jolidon si PAOK Salonic a fost delegat un cuplu de arbitrii din S
Sekulic Marko - Jovandic Vladimir in timp ce delegat al Federatiei Europene de
bal este ucrainianul Wassili Fegir.

Partidele din Turul III al Cupei EHF dintre U Jolidon si PAOK Salonic
vor avea loc in 9 si 10 noiembrie la Cluj Napoca.

ndbal

Serbia,
Hand-

c

Handbal

Handbal

Handbal
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“U” Jolidon revine în Europa

Dintre toate echipele sportive ale Clujului, handbalistele de la “U” Jolidon au demonstrat, cel puţin de opt ani
încoace, o constanţă extraordinară prin prezenţa în cupele europene.
Astăzi (sâmbătă) universitarele ne dau întâlnire într-o nouă
reprezentaţie de gală în competiţiile continentale în compania
unui adversar al cărui nume trebuie respectat. PAOK Salonic este
primul hop din lungul, sperăm noi, traseu european.
După trei ediţii consecutive în Liga Campionilor handbalistele de la “U” Jolidon porneşte la drum în Cupa EHF, o întrecere
care nu le este deloc străină. La precedenta participare în
această competiţie, în sezonul 1998-1999, clujencele reuşind
să ajungă până în optimile de inală, unde au fost eliminate de
GKS Piotrkovia din Polonia.
“Într-un context deloc favorabil sportului echipa noastră reuşeşte
an după an să ie acolo, între cele mai bune echipe de handbal
feminin din Europa. Nu e puţin lucru. Dacă mai punem la
socoteală că suntem în plin proces de reconstrucţie, atunci putem

vorbi de un lucru extraordinar.
Ne-am obişnuit suporterii cu
rezultate frumoase şi astfel de
prezenţe în competiţiile continentale
şi la acest nivel, cel puţin, vrem să
continuăm. Au plecat o serie de
jucătoare importante, dar au venit
altele, de perspectivă care, împreună
cu veteranele echipei alcătuiesc un
lot care ne dă speranţe că putem
continua seria de succese.
Ne respectăm adversarul, ştim că
va i o dublă diicilă, dar este de datoria noastră să ducem mai departe
tradiţia prezenţelor în cupele europene, cu atât mai mult cu cât suntem singura echipă care participăm,
cu mici excepţii, an de an în
competiţiile continentale”, spune
Cosimin Sălăjan, director sportiv al echipei “U” Jolidon.
Finala Challenge Cup, din 2007, a fost primul semn că “U” Jolidon doreşte să obţină performanţe europene. Şi au urmat iresc

prezenţele în Champions League, o competiie care reprezintă
şansa nu doar pentru promovarea handbalului la cel mai înalt
nivel, dar şi pentru a promova oraşul, valorile sale şi pasiunea
pentru sport, în toată Europa.
Liga Campionilor este „baricada” supremă în handbal, pe care
visează orice echipă sportivă. Astăzi întâlnim PAOK Salonic,
campioana Greciei, într-un meci ce poate reprezenta un nou început pentru “U” în cupele europene.
Lotul echipei “U” Jolidon Cluj
Ani Senocico Mihaela, Boian Cristina Diana, Chintoan Florina
Maria, Cîrjan Roxana, Enache Cristina, Florea Ştefania, Ivan Irina,
Laslo Cristina, Lup Alexandra, Măzărean Ana Maria, Mihai Raluca
Elena, Paraschiv Magdalena Elena (Săcuiu), Popa Laura Petruţa,
Tetean Andreea Lucreţia, Tivadar Maria Mihaela, Vălean Abigail
Beatrice, Vintilă, Simona Oana (Sîrbu).
Antrenori: Horaţiu Paşca, Ioan Ani Senocico.
Patrice PODINĂ
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Echipa masculină de rugby a CS Universitatea îşi începe parcursul în Cupa
României, ediţia 2013, sâmbătă (9 noiembrie). Primul adversar este CSR Callatis
Manglia, o echipă de tradiţie în rugby-ul
autohton chiar dacă nu se pot lăuda cu
mari performanţe, formaţia din sudul
litoralului iind mai degrabă o pepinieră
pentru echipa fanion a Constanţei (Farul).

Rugby

Rugby

Începe o nouă aventură în
Cupa României
sferturile Cupei. Imediat după tragerea la sorţi
oicialii echipei Metrorex au anunţat că se retrag
din competiţie din raţiuni inanciare şi de in-

disponibilitate a jucătorilor. Partidele se vor juca
pe terenul echipelor din eşaloanele inferioare.

Ediţia din acest an a Cupei României se va
derula după un nou defăşurător, din cauza retragerilor anunţate de mai multe echipe, între
care şi Dinamo Bucureşti. În urma tragerii la sorţi
meciurile din optimile de inală ale Cupei sunt:
CSR Callatis Mangalia - Universitatea Cluj
RCM Galaţi - CSM Bucureşti
RC Stejarul Buzău - CSM Baia Mare
CSU AV Arad - RCM Timişoara
CS Lions Arad - CSA Steaua Bucureşti
Metrorex Bucureşti - RCJ Farul Constanţa.
Politehnica Agro Iaşi şi RC Bârlad sunt
cîştigătoarele singurelor două partide disputate
în etapa precedentă şi sunt caliicate direct în

Echipa de rugby în 7 feminin Universitatea Cluj a terminat şi acest sezon pe podiumul Campionatului Naţional. Fetele
pregătite de Octavian Chihaia şi Sergiu Pop
au obţinut medaliile de bronz, după ce în
sezonul precedent “studentele” au fost
vicecampioanele României, la chiar prima
participare în Campionatul Naţional.

Floretiștii clujeni au obtinut medalia de
argint la Cupe României la loretă pentru seniori, întrecerea pe echipe, desfășurată în
perioada 2-3 octombrie 2013 la Timișoara.
Echipa “U”/CSM formată din sportivii Attila Donca,
Caius Trenea, Gerard Tuzhanyi, coordonata de
antrenorul Peter Habala, au trecut de clubul Poli
Timișoara cu scorul de 45-33 și de Clubul Sportiv
Balestra București, scor 45-32.
În inală, clujenii au pierdut cu scorul de 28-45 în
fața echipei Steaua București. La competiție au
participat șase cluburi din țară.
Monica MIHOC

„În SuperLigă am avut un sezon în care, în ciuda
schimbărilor majore în ceea ce priveşte lotul
echipei, am obţinut nişte rezultate satisfăcătoare
din punct de vedere sportiv, chiar dacă nu am
reuşit să ne încadrăm în obiectivul stabilit la începutul anului competiţional, locul 5 la inalul
campionatului. În consecinţă ne dorim un parcurs
cât mai lung în Cupa României. Am început deja
pregătirea pentru viitorul sezon şi primele teste
pentru noi sunt tocmai aceste meciuri din Cupă.
Anul trecut am avut un parcurs foarte bun şi suntem datori să repetăm performanţa”, a declarat
managerul echipei “U” Cluj, Lorin Cantor.
În ediţia precedentă a Cupei României, Universitatea Cluj s-a caliicat până în semiinalele
competiţiei, ascensiunea alb-negrilor iind
întreruptă de CSM Ştiinţa Baia Mare,
deţinătoarea trofeului.
Reamintim că în SuperLiga Naţională CEC
Bank, “U” Cluj a terminat pe poziţia a VI-a, după
ce în returul sezonului regulat universitarii au
reuşit o serie de meciuri excelente, obţinând victorii în faţa formaţiilor CSM Bucureşti şi Dinamo.
Patrice PODINĂ

Sezon de bronz pentru rugby-ste
“A fost un sezon greu pentru noi, asta şi

deoarece am pornit la drum cu un lot schimbat

Aşadar, după doar doi ani de la îniinţarea
secţiei de rugby feminin, CS Universitatea Cluj se
poate mândri cu două medalii în campionat şi o
a treia în Cupa României. Sezonul intern a fost
dominat destul de clar de CS Politehnica Iaşi însă,
clujencele au reuşit să ţină mereu aproape de adversarele lor astfel că, poziţia din clasamentul
inal este pe deplin meritată, asta şi în condiţiile
în care “studentele” au dus lupta până la capăt,
în timp ce alte formaţii au ales să se retragă din
campionat după doar câteva meciuri.
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Rugby

Scrimă

Scrimă

faţă de anul trecut când am terminat pe locul doi.
Anul acesta au venit multe jucătoare noi la echipă,
fără experienţă, lucru care s-a şi văzut pe parcursul
campionatului. Obiectivul de a i pe podium a fost
îndeplinit şi ţin să le felicit pe fete", a declarat
antrenorul echipei “U” Cluj, Sergiu Pop.
Evoluţii apreciate au avut rugby-istele
Universităţii şi în Cupa României. Turneul s-a
desfăşurat la Bucureşti, pe Stadionul Arcul de Triumf şi a adus o nouă medalie pentru “U”.
Doar în primul joc fetele antrenorilor Pop şi
Chihaia au avut ceva probleme în faţa celor de la
Agronomia Bucureşti care s-au impus cu 26-5.
Însă, în inala pentru medaliile de bronz clujencele şi-au adjudecat meciul, cu scorul de 2412, în faţa formaţiei RC Roşia Montana Gold
Corporation, terminând sezonul 2013 cu fruntea
sus. Cupa României a fost cucerită de Politehnica
Iaşi.
Patrice PODINĂ

Scrimă

Medalie de argint la Cupa României
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Colţul psihologului
În toate evenimentele sportive există
un învingător şi un învins. Din 10500 de
sportivi care au concurat pentru medalia
de aur la Olimpiada de la Londra, doar 302
au câştigat. Nici un sportiv, care are un
minim de spirit de competiţie, nu se simte
confortabil atunci când este învins.
Până nu demult, psihologia sportului s-a concentrat pe antrenarea minţii pentru a învinge.
Acum, tot mai mulţi specialişti caută să sprijine
sportivii care suferă de dezamăgirea generată de
înfrângere. Eşecul este trecut cu vederea.
Celebrăm victoria, cu toate că durerea
pricinuită de eşec este foarte răvăşitoare.
Legendarul antrenor de fotbal american Vince
Lombardi spunea: “Victoria nu este totul; este sigurul lucru care contează.”
Această airmaţie ilustrează crezul majorităţii
competitorilor care îşi dedică viaţa sportului.
Totuşi, motivaţiile şi reacţiile la înfrângere diferă
mult la sportivi. Dezamăgirea cauzată de
nereuşită diferă în funcţie de motivaţiile pentru
care un individ face sport, banii investiţi în activitate şi modul în care sportivul reuşeşte să
perceapă înfrângerea. Motivaţiile pentru care
sportivii participă în activităţi variază în funcţie
de scopurile propuse. În sportul pentru tineri, indivizii ar trebui să-şi ixeze ca scop primordial
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DEZAMĂGIREA . Sau cum să pierzi
ca un învingător
îmbunătăţirea constantă a evoluţiei lor.
Scopul primordial ar trebui să ie dezvoltarea
unor abilităţi psihologice şi sociale şi nu numai
creşterea abilităţilor izice şi condiţia izică
generală. Victoria ar trebui privită ca un progres
psihologic şi izic şi nu neapărat câştigarea unei
competiţii cu orice preţ.
Cu alte cuvinte, tinerii sportivi ar trebui să
urmărească victoria, dar nu cu aceeaşi intensitate
ca şi sportivii profesionişti. Victoria ar trebui
“estompată” de bucuria implicării în activitate şi
de interacţiunile pozitive cu colegii de echipă.
Pe de altă parte, noţiunea de victorie ca iind
“singurul lucru care contează” este comună performerilor care dezvoltă un stil de viaţă competitiv, în campionatele profesioniste. Aceşti oameni
privesc victoria ca şi obiectivul principal pentru
care se implică în activitate.
Mulţi sportivi implicaţi la acest nivel asociază
înfrângerea cu o pierdere a valorii personale.
Atunci când tânărul se concentrează mai mult
la a nu pierde sau a nu face greşeli, el va rata
ocazia să dezvolte cea mai importantă calitate a

unui sportiv: să ştii să pierzi ca un învingător.
Atunci când obiectivul principal al sportivilor
tineri este victoria, ceea ce este normal pentru
sportivii maturi, ei ratează lecţii de viaţă importante cum ar i; colegialitatea, progresul, lucrul
în echipă sau chiar modestia.
Chiar sportivii profesionişti se confruntă cu înfrângerile şi blocajele. Marii sportivi se deinesc
nu doar prin dotarea aptitudinală excelentă dar
prin capacitatea de a lupta cu greutăţile şi adversitatea. Totul depinde de capacitatea lor de
a evolua cu pasiune şi dragoste pentru sport.
Sportivii celebri ( de ex. LeBron James sau
Michael Jordan) se remarcă prin capacitatea lor
de a depăşi obstacolele şi adversităţile inerente
activităţii. Într-un interviu recent, Michael Jordan insista pe faptul că a avut multe nereuşite,
dar eşecul i-a dat forţă şi durerea l-a motivat.
Paradoxal, dorinţa de a învinge apare chiar
din aceste nereuşite, iar sportivul trebuie să
înveţe din propriile greşeli şi dezamăgiri. A învăţa
din greşeli presupune multă răbdare,
perseverenţă, modestie şi chiar umilinţă. Acestea

Volei

Volei

pot i ingredientele unui mare campion.
În concluzie, dezamăgirea produsă de înfrângere poate i înlăturată printr-o pasiune
adevărată pentru sport şi prin modul în care este
privit succesul. Nici un performer adevărat nu se
simte bine în postura de învins; totuşi, competitorii de top învaţă din eşecuri şi folosesc adversitatea în avantajul lor, pentru a deveni mai buni
ca persoane şi sportivi.
Dr. Marius CRĂCIUN
psiholog

Volei

Un nou început
Echipa de volei masculin Universitatea
Cluj are o nouă faţă pentru sezonul 20132014 al Diviziei A1.
Rămasă fără antrenor cu doar câteva zile
înaintea startului în noul campionat, după
ce Bogdan Tănase a primit oportunitatea
să antreneze în Germania, unde va i secundul lui Stelian Moculescu, la una dintre
cele mai titrate echipe din această
disciplină sportivă, VFB Friedrichshafen,
„U” a strâns rândurile şi a pornit la luptă cu
Romeo Lotei pe banca tehnică şi statisticianul Ghiurco Bogdan.
Lotul este mult schimbat faţă de anul trecut. La
echipă au venit în această vară jucători valoroşi
şi cu experienţă precum Ionuţ Badea sau Miklos
Toronyai.
Pentru acest sezon echipa de volei masculin „U” Cluj arată astfel:
Ridicători: Toronyai Miklos şi Silaşi Şerban
Falşi: Cociş Ionuţ Adrian şi Briscan Adrian
Secunzi: Badea Ionuţ, Ţiboacă Mihai, Ciupe Mihai
şi Remeş Dan
Centri: Romeo Lotei (care este antrenor-jucător),
Pop Adrian şi Moise Liviu Libero: Popovici Mihai.
„Pornim la drum cu o echipă relativ nouă, în care
se îmbină experienţa unor jucători cu experienţă

ca şi Badea sau Toronyai, cu tinereţea şi dorinţa de
airmare a celorlaţi. Am avut nişte turnee interesante în perioada de pregătire în care am crescut
de la meci la meci şi sperăm ca în acest campionat
să facem o igură frumoasă şi să im în cea mai
buna formă”, a declarat antrenorul Romeo Lotei.
Universitatea Cluj a participat la mai multe

turnee extrem de puternice în care a întâlnite
echipe de top din România şi străinătate.
Sezonul în curs va i încă o piatră de încercare
pentru echipa universitară care a debutat în
compania unor formaţii cu pretenţii însă, obiectivul stabilit de conducerea clubului este unul realizabil, iar pentru acest lucru Lotei şi băieţii lui

vă aşteaptă, pe toţi cei care iubiţi voleiul şi Clubul
Sportiv Universitatea, la sală să-i susţinem cum
se cuvine şi să le arătam că nu sunt singuri în
această luptă.
Patrice PODINĂ
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Corina Căprioru din nou în formă, Alexandra Pop vicecampioană mondială de juniori
Vicecampioana olimpică Corina Căprioriu
și-a arătat clasa la competițiile importante, recent încheiate, la care a participat.
Judoka “U”/CSM și-a trecut în palmares
încă două medalii de aur. Prestații bune au
avut și celalte judoka, care au obținut
rezultate mai mult decât satisfăcătoare.
La întrecerea Open dedicată senioarelor,
desfășurată în 19 octombrie 2013, la Roma, Corina Căprioriu a obținut medalia de aur, la categoria 57 de kilograme, iar Monica Ungureanu,
medalia de argint, la categoria 48 de kilograme.
La Campionatul Mondial de Juniori U21

(2013), ce a avut loc în Ljubljana (Slovenia),
Alexandra Pop, o altă elevă pregătită de
antrenorul Florin Bercean și Gianina Andreica, a
cucerit medalia de argint.
Ultimul concurs important la care au participat sportivele noastre a fost Grand Prix-ul de la
Qingdao (China), competiție dotată cu premii în
valoare de 100.000 de dolari. Corina Căprioriu a
trecut rând pe rând de chinezoaica Tonjuan Lu,
în prima confruntare a grupei D, iar în semiinale
a învins-o pe sportiva braziliană Tamires Da Silva.
În inală, Corina Căprioriu a luptat cu o altă
braziliancă, Rafaela Silva, pe care a învins-o și
astfel și-a adjudecat medalia de aur. Tot la cate-

goria 57 de kilograme, Loredana Ohai (grupa B),
cu două victorii și două înfrângeri a terminat pe
locul 5, iar Monica Ungureanu a ocupat aceeași
poziție la categoria 48 de kilograme.
"Sunt foarte multumit de evoluția fetelor la
acest turneu important, unde s-au regasit sportive
valoroase, ca și campioana mondiala en titre,
Rafaela Silva. Cel mai important este că am
adunat puncte în clasamentul mondial, Corina
Caprioriu s-a alfat pe locul 11 înaintea acestui concurs, iar după această competiție cel mai probabil
a urcat trei poziții. Corina începe să-și intre în
mână și imediat după ce se vor întoarce în țară
vom începe pregătirea pentru alte trei turnee im-
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portante, unde sper să obținem rezultate foarte
bune", a declarat antrenorul Florin Bercean.
Pe plan național, la cea mai recentă
competiție, desfașurată weekend-ul trecut la
Pitești, cluburile “U”/CSM au participat cu două
echipe la inala Campionatului Național pe
echipe U21, alături de antrenoarea Gianina Andreica.
Ambele echipe au reușit să se claseze pe
podium. Echipa A a obținut locul II, în timp ce
echipa B s-a clasat pe locul III. Locul I a fost
câștigat de echipa din Oradea.
Monica MIHOC

