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 Rugby: Cei puternici privesc mereu înainte.
“U” Mobitelco a debutat cu dreptul
Pagina 5 în noul sezon.
Pagina 6

“U” Jolidon
joacă în Liga
Campionilor
Haideţi la Sală!

„U“n punct de vedere

Reînvăţaţi
să mergeţi
la Sala Sporturilor
“Horia Demian”
Ovidiu Blag, jurnalist sportiv
Sala Sporturilor
„Horia Demian“
a fost gazda și
martora recentă
a două succese
notabile ale
sportului
românesc: victoria
României în Cupa
Davis și cea a
fetelor de la „U“ Jolidon în finala turneului de
calificare în grupele Ligii Campionilor.
Ambele evenimente au umplut sala iar
spectatorii au împins de la spate sportivii prin
scandările lor emoţionante. Acum, cînd stau să
înceapă campionatele de baschet, volei (după
cel de handbal care deja a luat startul), poate
că ar fi timpul să luăm și noi o hotărîre: aceea
de a fi prezenţi mai des la Sala Sporturilor.
Numai acolo putem lua adevăratul puls al
întrecerii, numai acolo putem fi alături de
echipele noastre preferate. Și, foarte important,
ar fi bine să ne cumpărăm și bilet. Nu de alta,
dar aceasta e forma cea mai simplă de a
sprijini efortul celor din teren.
Clujul e privilegiat din acest punct de vedere,
cel al numărului de formaţii de sală, așa că
avem de unde alege. Totul e să ne facem curaj și
să fim acolo unde este spectacolul. Poate că
așa va crește și valoarea echipelor care au
rămas datoare în ediţiile trecute de campionat.
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“U” Jolidon se pregăteşte
pentru Liga Campionilor
“U” Jolidon a obţinut în premieră o performanţă istorică,
calificarea în grupele celei
mai importante competiţii
intercluburi din Europa, Liga
Campionilor.
Handbalistele antrenate de
Gheorghe Covaciu au ganduri
mari pentru sezonul 2012/2013
dar greul de abia începe, fiind
angrenate în două competiţii.
Studentele vor juca în campionatul Ligii Naţionale, unde obiectivul este clasarea pe unul din
locurile 1-3 şi Champions League, competiţie în care se doreşte un parcurs cât mai lung. Clujencele sunt într-o grupă cu campioanele Sloveniei (Krim Ljubljana), Ungariei (Gyor ETO) si
Croatiei (Podravka Koprivnica).
Programul echipei “U” Jolidon în Champions League este
următorul:
 14 octombrie: Krim Ljubljana – “U” Jolidon
 20 octombrie: “U” Jolidon –
Gyor ETO
 27 octombrie: “U” Jolidon –
Podravka Koprivnica
 4 noiembrie: Podravka Koprivnica – “U” Jolidon
 11 noiembrie: “U” Jolidon –
Krim Ljubljana
 17 noiembrie: Gyor ETO –
“U” Jolidon
Lotul care a contribuit la calificarea echipei în Liga Campionilor este urmatorul: Mihaela Ani

Senocico (14.12.1981, înălţime
174cm), Cartaş Florentina Carmen
(09.05.1085, înălţime 182 cm)
Chintoan Florina Maria
(06.12.1985, înălţime 178 cm)
Dincă Elena Nicoleta (02.07.1988,
înălţime 168 cm), Florea Ştefania
( 01.02.1992, înălţime 171 cm)
Ivan Irina ( 06.03.1992, înălţime
185 cm) Laszlo Cristina (10.04.
1996, înălţime 176 cm) Lup Alexandra ( 01.04.1994, înălţime 181

cm) Măzărean Ana Maria
(04.02.1993, înălţime 180 cm) Mihai Raluca Elena ( 18.10.1986,
înălţime 174 cm) Munteanu Ionica (07.01.1979, înălţime 176 cm
) Paraschiv Elena Magdalena
(11.08.1982, înălţime 165 cm) Petroczi Viktoria (27.02.1983, înălţime 190 cm) Stoian Adriana Veronica (14.07.1987, înălţime 178
cm) Şuba Viorica (03.05.1989,
înălţime 182 cm) Tetean Andre-

ea Lucreţia ( 25.02. 1989, înălţime 171 cm)
Tivadar
Maria
Mihaela
(14.06.1982, înălţime 178 cm) Ţurcaş Alina Ileana (01.04.1972, înălţime 182 cm) Vădineanu Clara Stela (26.10.1986, înălţime 183 cm)
Vălean Abigail Beatrice 15.02.1994,
înălţime 171 cm).
Primul meci al echipei “U” Jolidon în grupa B a Ligii Campionilor se va juca în deplasare la cam-

pioana Sloveniei, Krim Ljubljana
pe data de 14 octombrie 2012. Însă până atunci, vicecampioanle îşi
continuă drumul în Liga Naţională. “Studentele” antrenate de Ghoerghe Covaciu vor juca următoarea partidă pe teren propriu cu formaţia HCM Baia Mare. Jocul contează pentru etapa a IV-a din campionat şi este programat pe 10 octombrie 2012 de la ora 19:30 la Sala Sporturilor “Horia Demian”.

Început dificil pentru “U” Transilvania
Ovi Tebu
Handbaliştii de la „U“
Transilvania au pierdut, cu
scorul de 25-31, partida disputată, joi, 4 octombrie, pe teren
propriu, în faţa formaţiei CS
Caraş Severin, în cadrul etapei
a patra a Ligii Naţionale.
În urma acestei înfrângeri, „U“
Transilvania rămâne pe ultimul
loc al clasamentului, cu 0 punc-

Numai

te. Clujenii traversează cel mai
greu început de campionat din
ultimii ani, dar au şi avut ghinonul să dea piept, în primele etape, cu campionii de la HCM Constanţa, cu HC Odorhei (ocupanta locului 3 în sezonul trecut) şi
cu elevii antrenaţi de Aihan Omer,
jucătorii formaţiei CS Caraş Severin (locul 4 în sezonul trecut).
În etapa următoare, „U” Transilvania se va duela, în deplasa-

Coordonatori:
Laurenţiu Boariu
Monica Mihoc
Dan Sibef

Tehnoredactare:
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re, cu Potaissa Turda, echipă care a înregistrat trei victorii în primele patru etape.
Iată lotul cu care „U” Transilvania abordează noul sezon:
 Szopka Răzvan (portar) 29 ani,
1,87m,
 Cucuiet Alexandru (portar) 38 ani,
1,92m,
 Brici Laurean (portar)  Vlad Vladuţ (extremă stângă) 22
ani, 1,88m,

 Draia

Alexandru (extremă stânga)
18 ani, 1,85m,
 Hagiu Călin (inter stânga)24 ani,
1,94m,
 Somlea Ramon (inter stânga) 18
ani, 1,94m,
 Ursu Alexandru (centru) 24 ani,
1,91m,
 Turcu Emilian (centru) 21ani, 1,83m,
Santeiu Andrei(pivot)23ani, 1,98m,
 Fazekas Levente(pivot) 21ani,
1,96m,

 Hossu Liviu (inter dreapta) 22ani,
1,93m,
 Burca Cristinel (inter dreapta) 33ani,
1,90m,
 Daninfeld Gabriel (inter dreapta)
23ani, 1,92m,
 Irimias Stelian (extremă dreapta)
21ani, 1,89m,
 Miroiu Mihai (extremă dreapta),
23ani, 1,85m,
 Deszo Zoltan(extremă stânga)19ani,
1,87m.

PORTRET  PORTRET  PORTRET  PORTRET  PORTRET 
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Universitatea şi… atât!

Viaţa este foarte interesantă
şi ne poartă pe căi ştiute
doar de ea. Te naşti,creşti, te
formezi ca om şi te maturizezi aproape fără să percepi.
Dintr-o dată te vezi “om
mare” cu responsabilităţi, soţ
şi tată, când de fapt în sufletul tău eşti la fel de copil ca
şi puştiul tău.
Am păţit-o şi eu la fel ca voi
toţi. M-am născut într-o familie
cu dragoste pentru sport. Tatăl
meu, fost jucător de rugby la clubul „Agronomia“ şi mai târziu,
în perioada 1990 – 2000 antrenor
de rugby la clubul “Universitatea”. Ulterior ca angajat al Primă-

riei Cluj-Napoca a rămas fidel
sportului şi aceluiaşi club.
Evident că de când eram doar
un ţânc de-o şchioapă am fost
prezent în tribună la toate meciurile. Nici n-am împlinit bine
10 ani şi deja eram un vajnic junior luptându-mă cu balonul oval.
“Universitatea” m-a purtat când
în braţele, când pe umerii ei până am ajuns flăcău şi-am intrat
de-a binelea în ehipă. Clubul mia fost de multe ori şi tată şi mamă şi profesor. M-a crescut, m-a
educat, m-a format aşa cum avea
nevoie de mine: rezistent, puternic, sincer, drept, cu voinţă, iubitor de semeni.

A venit un moment când pentru o scurtă perioadă de timp lam părăsit dar nu l-am trădat. În
perioada 1999 – 2007 am fost plecat în Portugalia unde am urmat
cursurile facultăţii şi am lucrat
ca profesor de sport. N-am uitat
nici un moment însă de „Universitatea” mea dragă şi deşi am jucat rugby şi în Portugalia n-am
cedat insistenţelor de-a deveni
cetăţean portughez şi a juca în
naţionala lor. Am simţit că mi-aş
fi tradat mama, tatăl şi clubul
meu drag.
M-am întors şi am revenit la
„U”, clubul inimii mele. Am regăsit totul şi m-am bucurat cum

nu se poate mai mult. Aceleaşi
vestiare, acelaşi teren de antrenament, aceleaşi săli de forţă, alţii şi totuşi aceeaşi coechipieri şi
fani. Parcă m-am întors în timp
într-o perioadă de mult pierdută
şi... dintr-o dată totul era la fel.
Chiar şi mirosurile. TOTUL.
A fost minunat. Atunci mi-am
dat seama ce a însemnat şi ce înseamnă pentru mine clubul „U”.
„Universitatea” este o forţă
prin membrii săi. Este o imensă
inimă care pompează vitalitate în
inimile tuturor şi care îşi trage
seva din inimile noastre ale tuturor celor care o slujim şi o iubim
necondiţionat.

Ce înseamnă „Universitatea”
pentru mine? Este o întrebare la
al cărei răspuns nu m-am gândit
niciodată pentru că ea este simplu: „Universitatea”. Aşa ca şi
cum dacă ai întreba ce este mama, ai răspunde: Mama este MAMA. Aşa-i şi cu „Universitatea”
în viaţa mea. Ea este ... aş putea spune stereotip: „a doua mea
familie” dar aş minţi. Cred că aţi
înţeles din tot ce v-am spus că ea
este şi va rămâne: „prima mea
familie”. Aici mă simt bine. Aici
sunt acasă. Aici suntem cu toţii
necondiţionat, bărbaţi. Bărbaţi
adevăraţi.
Bogdan Ștefan Ionescu
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Voleibaliştii joacă acasă
împotriva Stelei
În a doua etapă a Diviziei
A1, „studenţii” întâlnesc pe
teren propriu CSA Steaua
Bucureşti, sâmbătă, 13
octombrie, ora 16:00.
Echipa de volei masculin, Universitatea Cluj începe sezonul Diviziei A într-o formulă schimbată, cu jucători tineri dar cu potenţial. Antrenorul Bogdan Tănase mizează pe jucătorii tineri dar
de perspectivă, cu dorinţă de performanţă pe viitor. Aceasta este
strategia pentru acest nou sezon
al Diviziei A1 şi pentru viitorul
îndepărtat.
În acest sens antrenorul a declarat a punctat: „Plecăm la drum
cu un lot mult schimbat faţă de
anul trecut dar întinerit. În acelaşi timp am reuşit să transferăm
câţiva jucători cu experienţă.
Acesta va fi lotul cu care vom
aborda campionatul 2012/2013
al Diviziei A1 la volei masculin,
iar obiectivul principal rămâne
accedera în playoff-ul competiţei iar cel secundar, salvarea de
la retrogradare“, a spus Bogdan
Tănase.

„U” Cluj este formată din următorii jucători pe post: Georgescu Andrei (căpitan), Silaşi
Şerban (ridicători); Lotei Romeo,
Todoran Dan, Pop Adrian, Moise Liviu (centrii); Ene Bogdan,
Ţiboacă Mihai, Ciortea Marius
(secunzi); Vâlcelean Răzvan,
Cherbeleaţă Gabriel (universali);

Popovici Mihai, Ţârlea Dragoş
(libero).
În această formulă „studenţii
” au participat la patru turnee
de verificare înaintea primelor
jocuri oficiale. Primul turneu a
fost organizat de echipa Universitatea, la Cluj, apoi au jucat la
Cupa Explorări (Baia-Mare), Cu-

pa Municipiului Piatra Neamţ.
Voleibalişii au mai participat la
Craiova, la ultimul turneu amical înaintea startului Cupei României. Primele jocuri oficiale
ale voleibaliştilor au fost în prima fază din Cupa României, contra echipei CSM Bucureşti. “Studenţii“ au pierdut ambele parti-

de cu scorul de 2-3, ratând calificarea în următoarea fază a competeţiei. Startul Diviziei A1 la
volei masculin s-a dat sâmbătă,
6 octombrie 2012.
În prima etapă, echipa Universitatea Cluj a jucat în deplasare
la formaţia CS Unirea Dej. Voleibaliştii noştri au pierdut în faţa
ocupantei locului patru din sezonul trecut cu scorul de 3:0, (25-21,
25-23, 25-15). “Am întâlnit o echipă din primele patru, o echipă bine închegată, patricipantă în cupele europene. Am încercat pe
cât posibil să ne facem jocul tactic şi am reuşit în unele momente dar am avut şi ghinionul accidentării coordonatorului, Andrei
Georgescu.
Urmează meciul cu CSA Steaua Bucureşti, o echipă apropiată
din punct de vedere valoric şi
vom încerca să obţinem prima
victorie”, a declarat antrenorul
echipei “U” Cluj, Bogdan Tănase. Partida “U” Cluj-Steaua Bucureşti va avea loc sâmbătă, 13 octombrie, de la ora 16:00 la Sala
Sporturilor “Horia Demian”.

Voleibalistele au pierdut în prima etapă
Voleibalistele antrenate de Dan
Gîrleanu au pierdut jocul disputat, luni, în cadrul primei etape

A1 cu o partidă pe teren
propriu împotriva echipei
CSM Sibiu.

Echipa de volei feminin
Universitatea Cluj a început noul sezon al Diviziei

Abonează-te la monitorul
0264.59.77.00
Pro
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i
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¤ primeşti acasă gratuit suplimentul Numai „U“
împreună cu ziarul Monitorul de Cluj
¤ citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤ participi la concursuri cu premii în fiecare lună

cu scorul de 1-3 (25:23, 18:25,
17:25, 10:25. Cu Luminiţa Trombiţaş şi Emiliya Serafimova pe teren, „studentele“ au fost învinse
de sibience care s-au aflat sub conducerea fostei jucatoare a Universitatii, Alexandra Ariton. Antrenorul echipei CSM Sibiu a lipsit
de pe banca din motive tehnice.
Luminiţa Trombiţaş, fostul căpitan al echipei naţionale şi fostă jucătoare la “U” Cluj a revenit
pe teren pentru „studente“ din
postura de antrenor second. În
vârsta de 40 de ani, voleibalista
şi-a reluat antrenamentele ca jucătoare după o pauză de trei ani,
ultima dată evoluând în Franţa la
RC Cannes, echipă cu care a câştigat campionatul acum trei sezoane. Nemulţumită de acest debut, Luminiţa Trombiţaş vrea mai
mult pe viitor şi speră ca şi mai
tinerele ei colege de echipă să
simtă la fel astfel încât să facă
un sezon bun de campionat.

În etapa a II-a, voleibalistele
noastre vor juca în deplasare la
echipa C.S. Volei 2004 Tomis Constanţa, pe data de 13 octombrie.
Lotul echipei de volei feminin
Universitatea Cluj pentru sezonul
2012/2013 arată astfel: Podină Angelica (libero), 21 ani, 163 cm,
Berci Anca (libero), 19 ani, 165
cm, Cenan Bianca (ridicător), 25
ani, 174 cm, (cpt.) Bucur Raluca
(fals), 27 ani, 175 cm, Rovas Raluca (fals), 18 ani, 174 cm, Şikos
Petra (extremă), 22 ani, 175 cm,
Bara Alexandra (extremă), 18 ani,
175 cm, Nilca Delia (extremă),
19 ani, 177 cm, Lechinţean Nicoleta (extremă), 19 ani, 174 cm,
Ştirţ Timea (centru), 22 ani, 183
cm, Clătesteanu Medeea (centru),
20 ani, 179 cm, Puianu Monica
(centru), 18 ani, 180 cm, Lehene
Anda (centru), 19 ani, 188 cm,
Emilya Serafimova (secund), 36
ani, 186 cm, Luminiţa Trombiţaş,
40 ani, 181 cm.
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Cei puternici privesc
mereu înainte
Patrice Podina
Rugby-ştii de la “U” Cluj
şi-au câştigat dreptul de a
rămâne între cei puternici,
în Super Liga Naţională.
Meciul disputat la sfârşitul
săptămânii trecute, încheiat cu victoria „studenţilor”, scor 36-27, în faţa
moldovenilor de la Poli
Agro Iaşi, a certificat un
lucru în care puţini credeam. Că efortul şi sacrificiile echipei şi a celor care
le-au fost mereu aproape îi
face invincibili.
Cârcotaşii vor spune că “U”
Cluj a avut noroc, prin retragerea echipei Ştiinţa Petroşani,
din cauza problemelor financiare. Eu am crezut mereu în
maxima: „norocul ţine cu cei
puternici”, iar rugby-ştii de la
U au fost mai puternici decât
orice neajuns cu care s-au confruntat, spiritul de echipă pe
care l-au etalat în fiecare meci
nu a putut fi călcat în picioare de nimeni, iar victoria, însemnând fie şi salvarea de la
retrogradare, nu avea cum să
nu le aparţină.
Elanul şi ambiţia celor tineri şi experienţa veteranilor

de la “U” au demonstrat încă
odată că pe terenul de rugby
nu e loc pentru compromisuri,

Lotul echipei
de rugby
Universitatea Cluj
Lotul echipei de rugby în
sezonul 2012 este format
din următorii jucători:
Daniel Danuţ Gheţa (pilier);
Remus Cîtea (taloner); Romulus
Boar (pilier); Nicolae Rus (linia
a doua); Paul Ailenei (linia a
doua); Dorian Ciocea (flanker);
Alin Dragoniciu (flanker); Claudiu Curcă (inchidere); Alin Uţiu
(mijlocaş la gramada); (C) Cristian Săuan (mijlocaş la deschidere); Cătălin Ciolocoiu (aripă);
Alexandru – Marius Banu (centru); Sergiu Spătaru (centru);
Ioan Teodorescu (aripă); Bogdan – Iosif Voicu (fundas); Ius-

tin Ciaparii (taloner); Paul Petucher (pilier); Bogdan Vasile
Sălăgean (taloner); Vlad Rotar
(linia a doua); Bogdan Ionescu
(linia a doua); Adrian Mazăre
(fundaş); Eduard Ciaparii (mijlocaş la grămadă); Marcel Paraipan (aripă); Daniel Martac (inchidere); Cristian Oros (centru);
Sergiu Pop (aripă); Radu Pralea
(mijlocaş la grămadă); Vasile
Dragoş (centru); Alexandru Puşcaşu (mijlocaş la deschidere);
Rareş Moldovean (pilier); Alin
Vagner (fundaş), Pirvu Bogdan
(flanker), Razvan Ailenei (flanker), Vasile Paraschiv (aripă).

iar într-un meci nu-ţi plângi
de milă, orice scor ar afişa tabela de marcaj. Înfrângerile

dor, dar te întăresc deopotrivă, iar la final de sezon doar
cei cu adevărat puternici pri-

vesc mai departe.
Sursa text:
patricepodina.wordpress.com
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Început greu pentru baschetbaliste

Universitarele au jucat în
primele trei etape cu cele
mai bune echipe din sezonul trecut.
Echipa de baschet feminin
Universitatea Cluj îşi propune
în noul sezon competiţional să
se claseze în prima jumătate a
clasamentului, beneficiind de
un loc întarit cu câteva achiziţii remarcabile. Obiectivul este unul îndrazneţ dar nu imposibil ţinând cont de schimbarile la echipă.
Noile achiziţii Daphnee Frieson şi Andrea Vincze sunt jucă-

toare valoroase care au evoluat
în campionate puternice. Căpitanul Flavia Ferenczi este de departe cea mai bună jucătoare din lot
iar plusul ei de experienţă se vede în fiecare joc. O altă noutate
pentru echipa de baschet feminin
este extrema Luisa Silaghi care a
bifat primul meci oficial pentru
„U” Cluj în partida din etapa a
doua contra CSM Satu Mare, pierdută de baschetbalistele universitare cu scorul 55-78. Luisa Silaghi a marcat 2 puncte.
Cel mai recent meci al baschetbalistelor a avut loc la Arad.

Echipa Universitatea Cluj a
pierdut partida din cadrul etapei a treia din deplasarea de
la ICIM Arad scor 76-39 (33-9,
20-13, 14-6, 9-11). Partida a
avut loc sâmbată, 6 octombrie
2012. Pentru „tudente“ au marcat Ferenczi 10, Frieson 7,
A.Pop 6, Precup 5, Meszaros
4, Bocskai 2, Vincze 2, Al Shaar 2, N.Pop 1 punct. Au mai
jucat Patruţ, Silaghi, Szocs. În
etapa următoare echipa noastră va juca pe teren propriu în
compania formaţiei Olimpia
Braşov.

Lotul echipei de baschet feminin
pemtru
sezonul
2012-2013 este format din următoarele jucătoare:
 Flavia Ferenczi (cpt.)- extremă,
21 de ani, 1,75m,
 Andreea Pop- pivot extremă mare, 21 de ani,1,80m,
 Norina Pop- conducator de joc,
19 ani, 1,68m,
 Adriana Pricop- pivot, 37 de
ani,1,81m,
 Kata Meszaros- pivot, 22 de ani,
1,89m,
 Orsolya Bolskoy-conducător de
joc, 21 de ani, 1,70m,

 Emoke Szocs-extremă, 19 ani,
1,76m,
 Angela Al Shaar- extremă pivot,
19 ani, 1,79m,
 Daphnee Frieson- pivot, 24 de
ani, 1,95m,
 Roxana Pătruţ- extremă, 25 de
ani, 1,80m,
 Oana Precup-extremă, 21 de ani,
1,76m,
 Luminiţa Manta- pivot, 23 de
ani, 1,91m,
 Luisa Silaghi- extremă, 18 ani,
1, 82m
 Andrea Vincze- pivot, 23 de ani,
1,80m.

“U” Mobitelco, debut cu dreptul în noul sezon
Ovi Tebu
Baschetbaliştii de la “U”
Mobitelco au câştigat, scor
79-68, partida disputată pe
teren propriu, în compania
formaţiei Dinamo Bucureşti, în
prima etapă a Ligii Naţionale
de Baschet masculin.
La ﬁnalul celor patru sferturi,
Vedran Nakic, cu 21 de puncte, a
fost cel mai bun marcator din echipa “studenţilor”. Topul celor mai
buni marcatori din echipa antrenată de Niksa Bavcevic a fost completat de americanul Derek Wright, cu 15 puncte, şi de bulgarul
Hristo Nikolov, autor a 14 puncte.
„Sunt mulţumit de victorie dar
nu şi de meci pentru că nu aceste este modul nostru de a juca.
Am întâlnit pe Dinamo şi în Cupa României, am câştigat usor şi
jucătorii nu au luat în serios această partidă. Îmi cer scuze suporterilor şi îi asigur că nu acesta
este jocul nostru. Jucătorii merită să fie criticaţi şi chiar pedepsiţi pentru jocul de azi pentru că

nu putem reprezentanta culorile
clubului cu această evoluţie”, a
declarat, pentru www.u-mobitelco.

ro, antrenorul Niksa Bavcevic.
În următoarea etapă, “U” Mobitelco va face deplasarea la Si-

biu pentru confruntarea cu CSU
Atlassib. Sibienii abordează această partidă după înfrângerea sufe-

rită, în runda inaugurală, pe terenul celor de la Energia Rovinari, scor 56-66.
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Primul Romanian Open
Scrabble Tournament
În perioada 12-14 octombrie
2012 va avea loc la București
primul turneu internațional
de scrabble în limba engleză
organizat în România, numit
ROST (Romanian Open
Scrabble Tournament). La
acesta vor participa 5 sportivi
români, dintre care 4 de la CS
Universitatea: Mihai Pantiș,
Ovidiu Tămaș, Septimiu Crivei
și Iuliu Fabian.
Până la ora actuală și-au
anunțat participarea 35 de jucători, iar ratingul acestora face ca
ROST 2012 să fie unul dintre cele mai puternice turnee de scrabble anglofon organizate anul acesta în Europa în afara Marii Britanii. Vor fi prezenți la București
scrabble-iști din Anglia, Germania, Irlanda, Israel, Japonia, Malta, Olanda, Polonia, România,
Scoția, Singapore și SUA, în frunte cu Helen Gipson (Scotia) – locul 17 în lume după ultimul cla-

sament WESPA (World EnglishLanguage players Association) și mai mulți participanți la ultimul Campionat Mondial de Scrabble din 2011: Theresa Brousson
(Malta), Naomi Landau (Israel),
Mihai Pantiș (România), Bartos
Pieta și Wojtek Usakiewicz (Po-

lonia), Tony Sim (Singapore).
Conform ratingului, clujenii Mihai Pantiș și Ovidiu Tămaș sunt
poziționați pe locurile 18 și respectiv 22 între cei 35 de
participanți la ROST 2012 și au
ca obiectiv clasarea în zona superioară acestor locuri.
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CS Universitatea şi monitorulcj.ro
vă urează: La mulţi ani!

Andreea Bucur- 01.10.1989
Volei feminin

Rezultate deosebite la judo

Secția de judo a CSU a
o b ț i n u t re z u l t a t e exc e l e n te la Campionatul
N a ț i o n a l d e S e n i o a re
d e s f ă ș u ra t we e ke n d - u l
t re c u t l a S a l a S p o r t u r i l o r
“ H o r i a D e m i a n ”.

Astfel, sportivele „U”/CSM au
obținut următoarele rezultate la categoria 48 kg: locul I- Ungureanu
Monica, locul II- Bogdan Carmen
și locul III- Kovacs Diana. La categoria 52 kg, Matei Cristina a obținut
locul III. La categoria 57 kg podiu-

mul a fost din nou alcătuit din sportive „U”/CSM. Locul I- Ohâi Loredana, locul II- Dobre Ștefania și locul III- Ioanca Roxana. Lazăr Ana
Maria a obținut locul II la categoria 63 kg și Panea Andreea tot locul II la categoria +78 kg.

Daniela Boldor- 02.10.1969
Scrabble

Excursie la Ljubljana
Echipa de handbal feminin
„U” Jolidon organizează
excursie la Ljubljana pentru
primul meci din grupele Ligii
Campionilor de handbal feminin. Doritorii trebuie să trimită cât mai repede un mail
pe adresa salajan@jolidon.ro.
Fanii echipei „U“ Jolidon au posibilitatea să încurajeze echipa antrenată de Gheorghe Covaciu în 14
octombrie, în cadrul Ligii Campionilor, când fetele vor juca cu Krim
Ljubljana. Programul excursiei: ziua 1 – 12 octombrie: Plecare
dimineață din Cluj Napoca pe ruta: Oradea – Budapesta. Oprire în
capitala Unigariei, tur de oraș (cu
autocarul) cuprinzând: podurile
peste Dunăre, Parlamentul, Bastionul Pescarilor, Biserica Mathyas.
Cazare; ziua 2 – 13 octombrie: mic

dejun. Plecare spre Ljubljana unde se ajunge în cursul după-amiezii. Program liber. Cazare; ziua 3
– 14 octombrie: Tur de oraș cuprinzând: Castelul Ljubljana, Podul Triplu, Podul Dragonului, Centrul
Vechi, Catedrala St. Nicolas. Seara de la ora 19.30. După meci în-

toarcerea direct la Cluj Napoca. Pachetul costă 139 de euro și include: - Transport cu autocar clasiﬁcat internaţional 3* pentru curse
externe, - Cazare 2 nopţi la hoteluri de 2 și 3*, Mic dejun. Pachetul nu include: - asigurarea medicală, - programele opționale.

Daniela Cretiu- 09.10.1991
Rugby feminin
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Colţul psihologului

Tipuri de scopuri

Dr. psiholog Marius Crăciun
Scopurile dau sportivului ﬁnalitate şi direcţie şi furnizează un
standard pentru a măsura progresele. În context sportiv, scopurile se focalizează pe rezultat,
performanţă sau proces.
Prezentăm, pe scurt, caracteristicile celor trei tipuri de scopuri.
Scopurile de rezultat. Reprezintă
standarde de performanţă cum ar ﬁ
depăşirea altor competitori, adică de
fapt să câştigi în faţa celorlalţi. Atin-

gerea unor astfel de scopuri depinde
nu numai de eforturile personale dar
şi de abilităţile şi evoluţia adversarilor. În aceste scopuri contează rezultatele evenimentului sportiv şi în mod
obişnuit implică o anume comparaţie
interpersonală. Exemple tipice de scopuri de rezultat ar ﬁ victoria într-un
meci de baschet, primul loc într-un
turneu de volei, înfrângerea adversarului într-un meci de tenis sau terminarea sezonului cu un bilanţ pozitiv.
Scopuri de performanţă. Se adresează performanţei personale (de ex.

să alergi mai repede, să înscrii mai
multe puncte, să sari mai sus, etc.).
Standardele sunt independente de ceilalţi şi se bazează pe comparaţia cu
performanţele anterioare ale sportivului. Din acest motiv aceste scopuri
sunt mai ﬂexibile şi se aﬂă sub controlul individului. În primul rând, dacă scopul de performanţă este îndeplinit, există mari şanse ca scopurile
de rezultat să ﬁe de asemenea realizate. În al doilea rând, satisfacţia personală se realizează prin atingerea
scopurilor de performanţă chiar dacă
scopurile de rezultat nu au fost atinse. Apare totuşi un conﬂict, oricum,
dacă sportivul plasează realizarea scopurilor de performanţă înaintea scopurilor echipei.
Scopuri de proces. Se focalizează
pe acţiunile pe care un individ le execută pentru îmbunătăţirea tehnicii şi
strategiilor necesare pentru a avea succes. Se focalizează pe comportamentele speciﬁce din cadrul unei performanţe. Exemple tipice de scopuri de
proces ar ﬁ: a avea cotul sub minge
în aruncarea la coş, a ţine încheietura fermă la preluare, în tenis, focalizarea pe adversar şi nu pe minge, la
volei. Fiecare din aceste comportamente reﬂectă tehnici corecte şi eﬁciente în executarea unor sarcini sportive speciﬁce. Dacă sportivul are succes în stabilirea şi realizarea acestor
scopuri de proces, îmbunătăţirea performanţei şi rezultatele vor în mod ﬁresc. De fapt, aceste trei tipuri de sco-

parteneri şi sponsori

puri pot ﬁ mai bine conceptualizate
pe un continuum. Scopurile de rezultat ar ﬁ în partea dreaptă, scopurile
de proces în partea opusă (stângă) şi
scopurile de performanţă la mijloc.
Scopurile de rezultat reprezintă destinaţia ultimă pe când scopurile de
proces şi performanţă ar ﬁ paşii prin
care se ajunge acolo. Sunt mari probleme dacă ne focalizăm prea mult
pe rezultat şi nu dezvoltăm planuri
de acţiune pentru scopul ﬁnal.
În sport, de obicei, realizările sunt
măsurate după un singur criteriu: Să
câştigi înseamnă succesul iar a pierde, este eşecul. Chiar şi copiii învaţă
rapid această lecţie. Dacă sportivii îşi
bazează încrederea în sine pe victorie şi mai puţin pe realizarea scopurilor de proces şi performanţă, încrederea lor va şi foarte ﬂuctuantă, pentru că în ﬁecare competiţie există doar
un singur învingător. Această realitate duce la multă incertitudine, anxietate şi frustrare. Sportivii care îşi bazează încrederea în sine doar pe victorie se simt neajutoraţi şi nu ştiu ce
să facă în faţa acestei incertitudini. Ei
sunt atât de convinşi că victoria este
unicul criteriu pentru evaluarea propriei competenţe încât nu pot separa
propria performanţă de rezultat. Cum
putem să ajutăm sportivii să aibă stimă de sine stabilă şi să se simtă competenţi indiferent dacă câştigă sau pierd ? Răspunsul stă în alegerea unor
scopuri realiste, de proces şi performanţă. Succesul poate ﬁ redeﬁnit ca

ﬁind realizarea standardelor de proces şi depăşirea performanţelor personale şi mai puţin ca depăşirea celorlalţi competitori. Cu alte cuvinte,
noi trebuie să ﬁm siguri că sportivii
nu îşi bazează valoarea personală pe
factori care nu sunt sub controlul lor.
Marii sportivi evită să se evalueze pe
baza ﬁecărui victorii sau înfrângeri.
Ei îşi trasează obiective pe termen
lung şi îşi măsoară progresele prin
evaluarea propriilor performanţe în
raport cu nivelul competiţiei, indiferent dacă câştigă sau pierd. Sportivii
care folosesc scopuri de proces şi performanţă evoluează cu mai puţină anxietate, sunt mai încrezători, se concentrează mai bine şi se simt mai satisfăcuţi când participă.
Cercetările şi evidenţele anecdotice susţin clar că antrenorii ar trebui
să folosească strategii în care să se includă cele trei tipuri de scopuri. Utilizarea singulară a scopurilor de rezultat, s-a dovedit cea mai puţin eﬁcientă, iar o strategie care include o
combinaţie de scopuri de proces şi
performanţă, este foarte eﬁcace. Cel
mai important lucru pentru sportiv şi
antrenor este ca ei să înţeleagă distincţia clară între cele trei tipuri de
scopuri şi să le utilizeze eﬁcient.
Este evident că o strategie care utilizează toate cele trei tipuri de scopuri
este cea mai utilă pentru sportivi în
termeni de dezvoltarea psihologică
cât şi din punct de vedere al îmbunătăţirii performanţei.
Va urma

