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„U“n punct de vedere

Champions League
– Semnificaţii
Cosmin Sălăjan, director sportiv „U“
Jolidon Cluj-Napoca
Încerc în câteva cuvinte să vă explic ce înseamnă Champions
League din trei perspective: suporter, membru în conducerea
echipei şi clujean.
Din punctul de vedere al suporterului care a colindat ţara în
lung şi lat, cu mii de kilometrii parcurşi pentru a vedea şi
încuraja echipa, participarea chiar şi în preliminariile celei mai
puternice cupe europene este un motiv de bucurie şi de mândrie.
„U“ Jolidon, vicecampioana României, formaţia care în ultimii
trei ani ne-a bucurat cu locul secund iar în sezonul precedent a
învins chiar şi pe multipla campioană Oltchim Râmnicuy
Vâlcea, se luptă pentru calificarea între cele mai bune 16 echipe
de handbal feminin ale Europei.
Dacă în precedentele două campanii „studentele“ au evoluat în
deplasare, acum eu, suporterul, voi avea şansa să văd în
bătrâna sală „Horia Demian“ cum fetele noastre dragi joacă în
Champions League. Sunt sigur că împreună cu ajutorul fanilor,
pe care îi aştept să fie cât mai mulţi în sală, fetele lui Covaciu să
reuşească cea mai bună performanţă europeană din istoria
handbalului clujean. Îmi doresc ca „şepcile roşii“ să creeze o
atmosferă vulcanică, să le împingă de la spate pe fete spre o
calificare mult dorită.
Directorul sportiv vede cam aşa: „U“ Jolidon, gazda turneului
de calificare în Champions League, în sala proprie, cea mai
mare oportunitate pentru echipă de a se califica mai departe.
Puţini ştiu ce muncă intensă au depus fetele, antrenorii, restul
persoanelor din staff şi sponsorii în decursul ultimilor trei ani,
pentru ca această echipă să existe şi să aibe performanţe. Cu
weekend-uri petrecute prin deplasări şi cantonamente,
câteodată fără sărbători şi din păcate uneori cu accidentări
teribile, însă toate acestea pălesc în faţa momentului când va
răsuna în Sala Sporturilor „Horia Demian“ o melodie mai
puţin cunoscută decât cea de la fotbal, imnul EHF Champions
League. Visul oricărui sportiv se poate spune că s-a împlinit ca
şi atunci când la o competiţie majoră europeană sau mondială
cânta imnul României.
Cetăţeanul clujean cred că vede lucrurile cam aşa: cea mai
importantă competiţie europeană intercluburi, la a doua
expunere după fotbal, este la Cluj. Acest lucru poate aduce
beneficii atât oraşului cât şi sponsorilor echipei. Odată cu acest
turneu în urbea de pe Someş vor sosi echipe însoţite de suporteri
din ţări din întreaga Europă, Rusia, Turcia, Serbia, Croaţia,
Slovenia, Slovacia, Ungaria. Sunt conştient că parcusul
European al echipei „U“ Jolidon va fi unul destul de îndelungat
şi este un motiv de bucurie că handbalul feminin clujean este
prezent la cel mai inalt nivel.
Suporterul, clujean şi directorul sportiv spun cu convigere
aceste cuvinte: HAIDE „U“ JOLIDON!!!!
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Prezentare echipe
„U“ Jolidon Muratpasa
Cluj-Napoca Belediyesi
SK Antalya

Echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Universitatea Cluj a
fost fondată în anul 1968, alături de alte secţii ale vestitului club
clujean. De la anul înfiinţării până în anul 1996, formaţia de
handbal feminin a evoluat în al doilea eşalon valoric al ţării, fiind o
pepinieră pentru alte echipe din zonă care au evoluat în prima ligă,
precum cele din Zalău, Baia Mare sau Târgu Mureş. La
Universitatea au evoluat în principal tinere jucătoare, care, pe lângă
handbalul de performanţă erau şi studente la diferite facultăţi ale
universităţilor din Cluj-Napoca.
Anul 1996 a produs o schimbare majoră la club, odată cu promovarea
în Liga Naţională. Sub bagheta antrenorului Dinu Cojocaru, „U“
Cluj a început să devină un nume important în handbalul feminin
romanesc. Dintre handbalistele de atunci care mai sunt şi acum în
handbalul de înalt nivel le menţionăm pe Carmen Amariei şi
Cristina Dogaru, două jucătoare de renume mondial.
În 1998 „studentele“ au obţinut cea mai mare performanţă de până
atunci, clasarea pe locul 3 în Liga Naţională şi participarea în Cupa
EHF. După plecarea lui Cojocaru a urmat la cârma echipei
antrenorul Liviu Jurcă, care a dus formaţia clujeană în cupele
europene, cu participări în Challenge Cup în sezoanele 2002-2003
şi 2003-2004, lansând de asemenea handbaliste de valoare: Ionica
Munteanu, Mihaela Ani-Senocico, Alina Ariton, Oana Chirilă,
Georgeta Vârtic.

Muratpasa Belediyesi SK Antalya, primul adversar al
“studentelelor” din cadrul turneului de calificare, este una
dintre forţele campionatului Turciei. Formaţia la care
evoluează şi handbalista româncă Dorina Cărbune (ex-Tomis
Constanţa), originară din Craiova, a jucat de două ori finala
Challenge Cup, în stagiunea trecută respectiv în sezonul 20102011, dar s-a înclinat de fiecare dată. Sezonul precedent a ratat
trofeul în faţa francezelor de la H.A.C Handball (36-27, 30-27)
după ce, până atunci, depăşise echipe precum Sokol Pisek
(Cehia), Podatkova University (Ucraina) şi Fleury Loiret
Handball (Franţa). Turcoaicele au fost urmărite de ghinion şi
în ediţia 2010-2011. În ultimul act disputat atunci au fost
învinse cu 31-26 şi 30-29 tot de către o echipă din “Hexagon”,
Mios Biganos. Până atunci, Muratpasa le-a depăşit, pe rând, pe
Juvelis (Portugalia), Spartak Kiev (Ucraina) şi Handbal
Academie (Olanda). “U” Jolidon şi Muratpasa s-au mai
întâlnit de-a lungul vremii în turnee amicale.

Lotul echipei
Mihaela Ani-Senocico (14.12.1982)
Carmen Cartaș (9.5.1985)
Florina Chintoan (6.12.1985)
Elena Dincă (2.7.1988)
Ștefania Florea (1.2.1992)
Irina Ivan (6.3.1992)
Cristina Laslo (10.4.1996)
Alexandra Lup (1.6.1994)
Ana-Maria Măzăreanu (4.2.1993)
Raluca Mihai (18.10.1986)
Magdalena Paraschiv (11.8.1982)
Viktoria Petroczi (27.2.1983)
Andreea Tetean (25.2.1989)
Mihaela Tivadar (14.6.1982)
Alina Țurcaș (1.4.1972)
Clara Vădineanu (26.10.1986)
Abigail Vălean (14.2.1994)

Lotul echipei
Imamoglu Öcal Sevilay (7.10.1984)
Laluk Olga (17.05.1984)
Tankaskaya Marina (30.07.1983)
Sen Kubra (08.01.1991)
Topaloglu Perihan (31.08.1987)
Kayacan Ayla (02.01.1993)
Hosgör Diqdem (02.10.1991)
Cărbune Dorina Emilia (22.02.1985)
Ulucan Ayse Nejla (04.04.1991)
Iskenderoglu Serpil (15.07.1982)
Akgün Nurceren (20.06.1992)
Karakoc Meral (13.10.1991)
Ay Fatma (01.05.1992)
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Prezentare echipe
Rostov-Don RK Zajecar

Rostov-Don este una dintre echipele de tradiţie ale
Rusiei. Înfiinţată în anul 1965, formaţia a evoluat până
în 2002 sub numele Rostselmash, timp în care a devenit
una dintre multiplele medaliate ale campionatului.
Performanţele au venit pas cu pas. Mai întâi a fost
medaliată cu bronz în competiţia internă (1976, 1988),
apoi cu argint (1979, 1982, 1989), iar în 1980 şi 1982 a
fost deţinătoarea Cupei. “Vârful piramidei” l-a atins
după puţin timp: a devenit campioană naţională în 1990
(an în care a câştigat şi Cupa EHF), 1991 respectiv 1994.
Ca fapt divers, rusoaicele au mai cucerit “argintul” în
campionat în alte trei rânduri, ultima medalie
revenindu-le chiar anul trecut. În schimb, în intervalul
1995-2005 Rostov Don s-a mulţumit cu ultima treaptă a
podiumului. În ultimii ani a fost o prezenţă constantă în
Cupa EHF.

Lotul echipei
Gabisova Galina (17.06.1985)
Artamonova Ekaterina (03.06.1989)
Barjaktarovic Sonja (11.09.1986)
Bobrovnikova Vladlena (24.10.1987)
Djokic Ana (09.02.1979)
Garbuz Maria (24.09.1990)
Gigolyan Suzanna (08.05.1992)
Lavrenyuk Tatiana (10.08.1989)
Peredery Olga (12.04.1994)
Petrova Maia (26.05.1982)
Sen Anna (03.12.1990)
Shybanova Iryna (16.11.1978)
Shymkute Regina (21.12.1985)
Skladchikova Marina (22.11.1990)
Slivinskaya Elena (09.05.1980)
Svitanko Oxana (15.04.1985)
Tsvirinko Oxana (12.07.1988)
Yartseva Marina (17.02.1989)
Zhitlova Elvira (23.08.1978)

Înfiinţată în anul 1949, RK Zajecar, pregătită la ora actuală
de către Sasa Boskovic, s-a remarcat abia în perioada
modernă. A devenit campioana Serbiei în trei rânduri, în
sezoanele 2009-2010, 2010-2011 şi 2011-2012, ediţii în care
a câştigat tot atâtea cupe. Sezonul trecut a ajuns în faza
sferturilor de finală ale Cupei EHF, unde a fost răpusă de
către “colosul” Rusiei, Dinamo Volgograd (31-28, 32-26).
Până atunci echipa a trecut de Mizuwaai Dalfsen (Olanda),
cu 27-24 şi 30-22, respectiv de reprezentanta Ungariei, Alcoa
FKC, cu o victorie pe teren propriu (24-17) şi o înfrângere în
deplasare, scor 24-20. Pentru echipa din Serbia evoluează o
altă handbalistă româncă, este vorba despre portarul
Ludmila Tereza Pâslaru, jucătoare care a mai îmbrăcat
tricourile celor de la Silcotub Zalău şi Oltchim Râmnicu
Vâlcea. De altfel, RK Zajekar este o mai veche cunoştinţă a
formaţiei “U” Jolidon. Clujencele s-au impus anul trecut în
faţa acestora, cu ocazia primului meci al turneului de
calificare, cu scorul de 33-32. A urmat partida decisivă, în
care “alb-negrele” au reuşit o primă repriză echilibrată în
faţa danezelor de la Viborg (14-17), dar nu au avut nici o
şansă în partea a doua şi au pierdut cu un categoric 37-21.

Lotul echipei
Alonso Bernardo Jessica (20.09.1983)
Benzal Andaloussi Nuria (3.04.1985)
Dragoljubovic Maja (12.05.1981)
Fernandez Molinos Begona (22.03.1980)
Georgijev Tamara (5.09.1992)
Gorilska Liliia (26.02.1988)
Mangue Gonzales Marta (23.04.1983)
Matic Danjiela (28.02.1979)
Nisavic Jelena (17.09.1980)
Peraica Aneta (29.07.1985)
Pâslaru Ludmila Tereza (28.04.1982)
Rajovic Sanja (18.05.1981)
Sopronyi Anett Karmen (27.11.1986)
Stanojevic Jovana (10.03.1993)
Vuckovic Tanja (22.06.1981)
Zebic Maja (31.05.1982)
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Şi-au revenit pe parcurs!
Un debut de sezon nu e
niciodată facil pentru o
echipă de handbal. Noile
transferuri trebuie să îşi
găsească locul în formaţie,
relaţiile de joc sunt „ruginite“, iar adversarii sunt gata
să profite de orice greşeală.
Nu e de mirare astfel că fetele noastre au pornit mai greu
în acest start de sezon, dorind
să îşi atingă vârful de formă
exact în momentul turneului
preliminar pentru grupele Ligii
Campionilor.
Iar sorţii au fost cum nu se
poate mai „darnici“ cu „U“ Jolidon, în prima etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin, „studentele“ fiind obligate să se deplaseze la Braşov pentru a întâlni una dintre cele mai ambiţioase formaţii din întrecerea internă. Sub Tâmpa din păcate, în faţa unei săli arhipline, jucătoarele antrenate de Gică Covaciu nu
au reuşit să se ridice la înălţimea adversarelor. La finele unui
meci dominat cap-coadă de adversare, „U“ Jolidon Cluj a fost
nevoită să se recunoască învinsă clar, scor 27-40. O înfrângere
la scor, dureroasă, care le-a trezit la timp pe fetele noastre.

victorii categorice în următoarele două etape. La doar patru zile de la meciul pierdut cu Braşovul, „studentele“ au reuşit să
câştige fără drept de apel, scor
30-21, meciul cu CSM Ploieşti,
disputat la Bistriţa ca urmare a
disputării în Sala „Horia Demian“ a meciului de Cupă Davis
dintre România şi Finlanda . Iar

Două victorii clare în
următoarele meciuri
Însă, aşa cum ne-au obişnuit
în sezoanele trecute, fetele noastre au reuşit să îşi revină din şocul înfrângerii şi să obţină două

duminica trecută, Universitatea
Jolidon Cluj a rupt seria de trei
ani fără victorie la Galaţi, impunându-se cu scorul de 31-24 în
faţa echipei HC Danubius, după
cel mai bun meci reuşit în acest
sezon de fetele lui Gică Covaciu.
Deşi au avut emoţii în primele
minute, clujencele nu le-au lăsat nicio şansa adversarelor, du-
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coaicele de la Muratpaşa, lucru
recunoscut şi de directorul sportiv al echipei, Cosmin Sălăjan:
„A fost un meci dificil la început, apoi am reuşit să ne desprindem pe tabelă, graţie defensivei noastre. Nu ne rămâne
acum decât să ne concentrăm
pe meciurile din Ligă, unde sper
să facem o figură frumoasă“.

Zboruri anulate
și trenuri întârzia
te

Deputatul Mirci
pentru anulareaa Giurgiu va depune un proiect
de lege
coplăţii din sistem
ul sanitar. Pagin
a2

CLUJ

pă ce au marcat nouă goluri fără să primească nici unul între
minutele 5 şi 15. Din acel moment, Chintoan&co. au controlat perfect partida, iar adversarele nu s-au apropiat la mai mult
de cinci goluri diferenţă.
A fost o victorie de moral, o
victorie extrem de importantă
în perspectiva partidei cu tur-

Sprijin clujean pent
turiştii blocaţi de ru
zăpadă
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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

„U“ Transilvania a pierdut
prima etapa a Ligii Nationale
pe teren propriu contra formatiei HC Odorhei, scor
26-30 (15-18).
„Studentii“ au tinut piept ocupantei locului trei din sezonul trecut dar din pacate, nu a reusit sa
produca surpriza, chiar daca in
mare parte au fost in spatele adversarilor la diferenta de 2-3 puncte. Pentru „U” Transilvania au marcat: Hossu (6 goluri), Hagiu (6 goluri), Fazekas (4 goluri), Irimias (3
goluri), Burca (3 goluri), Draia (3
goluri) si Turcu (1 gol). Antreno-

rul clujenilor, Liviu Jurca a declarat: „Experienta isi spune cuvantul, am facut multe greseli, echipa
e intr-o formula noua si n-am rezistat echipei Odorhei. Ei au un lot
puternic, un obiectiv indraznet pe
cand noi avem nevoie de timp pentru a crea relatiile de joc cu lotul
tanar si neexperimentat”.
In etapa a doua, „U” Transilvania va juca tot pe teren propriu
contra campioanei en titre, HCM
Constanta. Meciul este programat
vineri 20 septembrie 2012, la ora
11:30 la Sala Sporturilor „Horia
Demian”.

RUGBY  RUGBY  RUGBY  RUGBY  RUGBY  RUGBY 
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Rugbystele Universităţii
Cluj sunt vicecampioane
naţionale!
Echipa de rugby feminin
Universitatea Cluj este vicecampioana României la
Rugby în 7. Fetele antrenate
de Sergiu Pop au terminat
pe locul 2 la finalul
Campionatului Naţional de
Rugby7 Feminin Senioare cu
un total de 50 de puncte.
Campioana României este
echipa CS Poli Iaşi (69
puncte), iar a treia pe podium s-a clasat CS U
Agronomia Bucureşti (41
puncte). Locul 4 a fost ocupat de ACS Şoimii Bucuresti
(39 puncte).
În campionat au mai evoluat
CSM Paşcani, FR Moldova şi CS
Femina Chişinău (Republica Moldova). Clujencele sunt la prima
participare în campionatul feminin de rugby în şapte, iar această performanţă este remarcabilă
pentru tinerele jucătoare, pentru
antrenor şi pentru club, ţinând
cont de faptul că echipa de rugby feminin este recent înfiinţată.
Antrenorul fetelor s-a declarat mândru de parcursul extraordinar al rugbystelor în doar

cele 8 luni de când practică acest
sport: „Această medalie este o
încurajare pentru echipă şi ne
deschide o portiţă spre un alt
nivel al rugbyului în 7,obligându-ne pe viitor să ne depăşim
condiţia”. Secţia de rugby feminin s-a format la începutul acestui an, majoritatea fetelor începand rugby-ul la acest nivel profesionist odată cu înfiinţarea
echipei. De menţionat că rugbystele au practicat sportul şi
înainte şi toate sunt studente la
Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport.

Lotul vicecampioanelor
Lotul care a jucat şi a contribuit la această performantă este
următorul: Anca Oros, Oana Fălcuşan, Augustina Merdan, Georgiana Terteci, Roxana Ilieş, Eliza
Scorojitu, Noemi Szocs, Irina Hîrjete, Andreea Simo, Andreea Rus,
Ana Gorgoş, Rada Sichet, Daniela Creţiu, Ionela Savu, Steliana
Matiş, Beatrix Banyai, Bianca Truţă şi Bianca Crişan; antrenori:
profesorii Octavian Chihaia şi Sergiu Pop.

Rugbyştii, la ultimul
test din play-out

Echipa de rugby masculin
Universitatea Cluj va juca ultima
partidă din playout-ul Ligii
Naţionale CEC Bank în deplasare la
pricipala contracandidată la rămânerea pe prima scenă, Poli Iaşi.
Partida este programată sâmbata,
22 septembrie 2012 de la ora 10:00.
Deşi au avut tot timpul avantaj în faţa ieşenilor, “ studenţii“ tratează acest
meci cu maxim interes deoarece este o luptă directă între cele două echipe care vor să continue şi la anul în
prima ligă de rugby masculin. Celelate rezulate înregistrate de rugbyşti
în cele V etape din playout sunt: „U“
Cluj – CSM Bucureşti 17-40, Dinamo
Bucureşti, „U“ Cluj – Poli Iaşi 5-0,
CSM Bucureşti – „U“ Cluj 57-14, „U“
Cluj – Dinamo Bucureşti 14-24.
Rugby U19 – trei clujeni la lotul
naţional

Doi clujeni la naţională
Echipa de rugby masculin, “U”
Cluj are doi reprezentanţi la lotul

naţional U19 în vederea participării la Campionatul European, ce va
avea loc la ﬁnalul lunii octombrie,în
Portugalia. Cei trei rugbyşti, Vlad
Rotar, Vasile Paraschiv şi Oros Cristian au fost convocaţi pentru stagiul de pregatire din perioada 10-16
septembrie, la Snagov. Tinerii rugbyşti se vor pregăti sub îndrumarea a trei antrenori, printre care şi
Horia Hâmpea, unul dintre antrenorii echipei “U” Cluj. “Este o portiţă pentru ei spre echipa “lupilor
bucureşteni”, a doua reprezentativă a României, care are o constanţă în participari la cupele europene. Ambii rugbyşti sunt convocaţi
de ani buni la loturile naţionale şi
considerăm că sunt reprezentanţii
perfecţi pentru “U” Cluj în cadrul
lotului naţional, pentru că noi ne
bazăm pe tineri, echipa este tânără şi sperăm ca încă cel puţin cinci
rugbyşti să ﬁe convocaţi în viitorul apropiat”, a declarat antrenorul Horia Hâmpea.
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Aur la
Campionatul
Național!

Sportivul Cristian Berciu de
la CS Universitatea Cluj a
câștigat medalia de aur la
categoria 75 kg - bodybuilding clasic în cadrul
Campionatului Național de
Fitness, Bodyfitness și
Bodybuilding clasic,
desfășurat la Târgu Mureș,
în perioada 14-15 septembrie 2012.
Culturistul a repetat performanța
de anul trecut, câștigând a doua
medalie consecutivă la categoria
sa. Deak Grațiela a obtinut locul
5 la categoria bikini, sportiva participând pentru prima dată la
această categorie. După concurs,
antrenorul Mihai Florea s-a declarat mulțumit de evoluția sportivilor și a declarat : " Sunt
mulțumit de prestația sportivilor
de la acest campionat național,
mai ales de Cristi Berciu care a
repetat performanța de anul trecut. Ne-am pregătit bine pentru
concurs și mă asteptam la o medalie. În ceea ce o privește pe
Grațiela, cred că ar fi putut obține
mai mult dacă participa la categoria ei, bodyfitness. Acum ne
pregătim în continuare și asteptăm Campionatul Național de Culturism, unde vom participa cu
mai mulți sportivi".

 VOLEI FEMININ  VOLEI FEMININ  VOLEI FEMININ

Voleibalistele de
la „U“ Cluj, din nou
în Divizia A1
Universitatea Cluj va juca
în Divizia A1 de volei feminin în sezonul competiţional 2012/2013 în urma
retragerii echipei Comision
Brăila.
Sportivele clujene ştiau acest
lucru de ceva timp, dar se aşteapta confirmarea din partea
Federaţiei Române de Volei. Este o veste bună pentru echipă
şi staff-ul tehnic, format din
antrenorul Dan Gîrleanu şi fosta mare glorie a voleiului clujean, Luminiţa Trombiţaş (antrenor secund). „Este o veste
care ne bucură mult, noi am fi
avut ca şi obiectiv revenirea în
prima divizie a voleiului românesc. Acum că ni s-a oferit
această şansă, vom profita de
ea dar este greu şi trebuie să
rămânem realişti. Noi avem un
lot tânar cu care vom face faţă
foarte greu echipelor din Divizia A1, mai avem nevoie de două jucătoare experimentate pentru a ajunge la un nivel cu celelalte echipe”, a declarat antrenorul „studentelor”, Dan Gîrleanu.
În altă oridine de idei, voleibalistele au jucat în perioada 1-2 septembrie 2012 la cea
de a şasea ediţie a turneului
internaţional Memorialul „Ioan
Bânda“, organizat chiar de clubul din strada Cardinal Iuliu
Hossu. Echipa de volei feminin, Univeristatea Cluj, a participat la turneu alături de înca trei echipe, două din Divizia A1 şi una din Olanda. Echipele invitate la turneu au fost:

CSU Medicina, CSM Blaj şi Nijmegen. Rezultatele echipei „studentelor“ la turneu au fost:
“U” Cluj – Nijmegen 3-0, “U”
Cluj – CSV Blaj 3-0 şi “U” Cluj
– CSV Blaj 0-3. Acest turneu a
fost primul de verificare pentru „studente” în noua formulă. Astfel au fost aduse şapte
jucătoare noi, alături de cele
şapte care au evoluat pentru
„U” în sezonul trecut în cadrul
Diviziei A1.

Abonamente
la meciurile echipelor
CS Universitatea
CS Universitatea Cluj pune în
vânzare abonamentele pentru
sezonul intern 2012/2013!
Pe baza abonamentului, suporterii echipelor de handbal, volei
şi baschet feminin vor avea acces la peste 70 de meciuri de campionat, la Sala Sporturilor „Horia Demian“ (foto). Preţul unui
abonament este de 100 lei, iar
studenţii au reducere 50% pe baza carnetului de student. Abonamentele pot fi achiziţionate de la
sediul CSU (str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 23, fosta Pavlov), de luni
până vineri, între orele 9:00-15:00.

Lotul echipei de volei feminin Universitatea Cluj pentru
sezonul 2012/2013 arată astfel:
Podină Angelica (libero), Berci
Anca (libero), Cenan Bianca (ridicător), Dulgheru Andreea (ridicător), (cpt.) Bucur Raluca
(fals), Rovas Raluca (fals), Şikos Petra (extremă), Bara Alexandra (extremă), Nilca Delia
(extremă), Lechinţean Nicoleta (extremă), Ştirţ Timea (centru), Clăteţeanu Medeea (cen-

tru), Puianu Monica (centru),
Lehene Anda (centru).
Deşi Universitatea Cluj a rămas în Divizia A1, voleibalistele nu vor putea evolua în Cupa României, deczie FRV, deoarece a promovat datorita retragerii din campionat al altei echipe. Divizia A1 de volei feminin
începe pe data de 6 octombrie
2012, “U” Cluj va juca pe teren
propriu în prima etapă contra
formaţiei CSM Sibiu.

Rezultate excelente
la scrabble
În perioada 31 august – 2 septembrie 2012 a avut loc la
Amara, etapa a 3-a din cele 5
ale Campionatului Naţional de
Scrabble, pe cluburi şi individual, seniori şi tineret.
Competiţia pe echipe la seniori a
fost dominată de CS Universitatea,
care a avut o evoluţie excelentă şi a
reusit să câştige 5 din cele 6 probe.
În urma acestor rezultate, „U” a trecut pe primul loc în clasamentul
Campionatului Naţional Intercluburi
pe 2012, ﬁind urmată de cluburile
bucureştene Locomotiva şi Impetus.
De asemenea, echipa de tineret a CS
Universitatea a câştigat această etapă şi ocupă primul loc în clasamentul general pe 2012. Sportivii de la
„U” au obţinut clasări foarte bune
şi la individual: la seniori, Alexan-

dru Gheorghiu – locul 2, Septimiu
Crivei – locul 3, Vasile Mihalache –
locul 4 şi Corneliu Faur – locul 5.
La juniori, Cristina Sandu – locul 2
şi Iulian Mihai – locul 3. La cadeţi,
Steluţa Sandu – locul 2 iar la prichindei, Paula Mihalache – locul 2.
După 3 etape desfăşurate din Campionatul Naţional de Scrabble, 5
sportivi seniori de la „U” se aﬂă în
Top 10: Alexandru Gheorghiu – locul 2, Corneliu Faur – locul 3, Septimiu Crivei – locul 4, Vasile Mihalache – locul 5 şi Dan Sibef – locul
10. De asemenea, Cristina Sandu şi
Iulian Mihai ocupă locurile 2 şi 3 la
juniori, Steluţa Sandu şi Cosmin
Ichim se clasează pe locurile 2 şi 3
la cadeti, iar Cristian Caba şi Paula
Mihalache ocupă locurile 2 şi 3 la
categoria prichindei.

BASCHET  BASCHET  BASCHET  BASCHET  BASCHET 
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“U” Mobitelco BT,
în faţa unui nou început
Echipa de baschet masculin
“U” Mobitelco abordează
noul sezon competiţional cu
un lot schimbat aproape în
totalitate faţă de cel de anul
trecut.
După plecarea lui Marcel Ţenter la Mediaş, pe banca studenţilor a luat loc croatul Niksa Bavcevic (foto), cel care acum două sezoane a antrenat echipa
Steaua Turabo Bucureşti. Tot la
capitolul plecări notabile intră
şi jucătorii: David Lawrence,
Vladimir Mijovic, Philip Jones,
Jerome LaGrange, Kyndall Dykes, Mihai Paul, Zoran Krstanovic, Mihai Ursuleanu şi Vlad Corpodean, ultimul fiind împrumutat la BC Miercurea Ciuc pentru
un sezon.
De asemenea, faţă de sezonul
trecut, 11 noi jucători vor îmbrăca maieul “alb-negru”. Este vorba de: Cătălin Băciu, Steve Ross,
Reinar Hallik, Vedran Nakic, John
Ofoegbu, Sean Barnette, Derek
Wright, Hristo Nikolov şi juniorii promovaţi la prima echipă,
Vlad Helgiu, Nandor Kuti şi Bogdan Pogăcean.
Cu actualul lot clujenii au susţinut un cantonament la Miercurea Ciuc, acolo unde au avut programate şi două partide amicale
împotriva echipei din localitate.
Elevii antrenaţi de Niksa Bavcevic s-au impus în ambele, scor
83-58, respectiv 77-64. „Am în-

ceput slab meciul, nu sunt mulţumit de cum au intrat băieţii în
joc, au fost poate puţin obosiţi
după primul meci, dar apoi în
partea a doua au jucat mult mai
bine. De asemenea şi în acest
meci am dat ocazia tinerilor să
joace”, a declarat la finalul celei
de-a doua partide, site-ului
www.u-mobitelco.ro, antrenorul
Niksa Bavcevic.

Urmează Cupa României
Pentru „U“ Mobitelco urmează, în perioada 28-30 septembrie,
partidele din Cupa României. Clujenii au fost repartizaţi în prima
serie alături de CSM Bucureşti,
CSS Giurgiu şi Dinamo Bucureşti.
Pentru a se califica în al doilea
tur al competiţiei „studenţii” trebuie să se clasifice pe primul loc
în serie sau să aibe cea mai bu-

nă linie de clasament dintre echipele aflate pe locul secund în cele trei serii.
Partidele vor avea în Sala Sporturilor „Unirea” din Dobroeşti după următorul program:
Vineri – 28 septembrie 2012:
 „U”Mobitelco Cluj-Napoca – Dinamo Bucureşti
 CSM Bucureşti – CSŞ Giurgiu

Sâmbătă – 29 septembrie 2012:
CSŞ Giurgiu – „U”Mobitelco
Cluj-Napoca
 Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti



Duminică – 30 septembrie 2012:
 „U”Mobitelco Cluj-Napoca –
CSM Bucureşti
 CSŞ Giurgiu – Dinamo Bucureşti

Baschetbalistele au gânduri
mari pentru noul sezon
Echip a de bac h et fe min in
„U ” C l u j a prez en t a t în
prim a c on f er i n ţă d e p re s ă
îna int e î nc eper i i s e z o n u lui com peti ţi onal
2 01 2 /2013 si tu aţi a e c h ip e i
ca re c upr i nde atât o b ie c t iv ul câ t ş i pl an u r i le d e v ii-

Numai

t o r, d a r ş i c ele mai re ce nt e d o u ă a c h iz i ţii d intre
c e le p a t ru p e n tr u s e zonul
c a re u r me a z ă .
„Studentele” au ca şi obiectiv
clasarea pe unul din locurile 1-8,
poziţie care să le permită să joace în play-off-ul Diviziei A de
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baschet feminin. În acest sens
au fost aduse americanca Daphnee Frienson, un pivot de 24 de
ani, 1.95m care a jucat trei ani în
National Collegiate Athletic Association (NCAA) şi jucătoarea de
origine maghiară, Andrea Vincze,
care evoluează tot pe postul de
pivot, are 23 de ani, 1.80m iar în
sezonul trecut a jucat pentru echipa din prima ligă franceză, Reze.
În acest sezon lotul echipei de
baschet feminin este format din:
Flavia Ferenczi (extremă), Andreea Pop (pivot-extremă mare), Norina Pop(conducător de joc), Adriana Pricop (pivot), Kata Meszaros (pivot), Orşolya Bolskoy (conducător de joc), Emoke Szoks (extremă), Angela Al Shaar (extremă-pivot), Daphnee Frieson (pivot), Roxana Patruţ (extremă), Oana Precup (extremă), Luminiţa
Manta (pivot), Luisa Silaghi (extremă), Andreea Vincze (pivot).
„Studentele“ au jucat primele partide oficiale in primul tur
din Cupa României, fiind eliminate după o dublă manşă de CS
Teleorman Alexandria. Ambele

partide s-au disputat la Alexandria, în perioada 12-13 septembrie 2012. În prima partidă, gazdele s-au impus cu 80-41, în timp
ce în al doilea joc scorul final a
fost 82-35 pentru formaţia pregătită de Mădălin Piperea. Clujencele aşteaptă începerea campionatului, iar primul meci oficial îl vor disputa în deplasare,
în 22 septembrie, pe terenul for-

maţiei CSM Târgovişte. Staff-ul
tehnic format din antrenorul Florin Covaciu şi directorul sportiv
Cornel Săftescu, fac un apel la
suporteri pentru a sustine echipa în număr cât mai mare în noul sezon competiţional. Baschetbalistele CSU joacă prima partidă pe teren propriu în data de
29.09.2012 contra formaţiei CSM
Satu-Mare.
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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
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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.

