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„U“n punct de vedere

„U” Cluj, trecut, 
prezent şi viitor

Sorin Grozav, prof. Univ.dr. ing.
Preşedintele Cosiliului 

de Administraţie al „U”

„U" Jolidon 
ţinteşte victoria 
cu HC Podravka

Cu siguranţă „U” 
Cluj este un mare 
simbol al spaţiului 
universitar, un 
adevărat simbol al 
spaţiului din Ardeal, 
dar şi un mare brand 
al spaţiului 
românesc. 
Clubul Sportiv 
„Universitatea” s-a 
consituit, din primele clipe ale existenţei sale, ca un 
spaţiu propice performaţei, în care tinerele talente 
sportive au găsit mediul, dar şi logistica necesară 
obţinerii unor rezultate excepţionale. Simpatia de 
care s-au bucurat şi se bucură sportivii clubului este 
indubitabil legată de simpatia faţă de “Alma Mater 
Napocensis”. În foarte multe părţi ale lumii, numele 
Clujului a devenit cunoscut datorită performanţelor 
înregistrate de sportivii clubului „U”, spre cinstea şi 
mândria lor şi a antrenorilor care i-au pregătit. „U” 
Cluj este un club cu foarte mulţi tineri sportivi, 
antrenori dar şi cu multe echipe dornice să se afirme 
pe plan european sau internaţional. Atât sportivii, 
cât şi sportivii şi antrenorii şi echipele clubului vor 
să ducă faima culorile clubului în cât mai multe 
părţi ale globului pământesc. „U” Cluj va fi şi în 
viitor, cu siguranţă un club cu profil universitar, care 
nu îşi va părăsi identitatea de început şi va câştiga 
neîncetat preţuirea care i-a fost conferită de atâţia şi 
atâţia ani. Toţi cei care au acţiune sub culorile 
acestui iubit club conşientizează că de fapt Clujul ca 
oraş, fără „U”, este un oraş fără culoare, iar „U” este 
chiar mândria unor inimi româneşti. Pentru noi, cei 
care trudim pentru club aceasta va fi răsplata a 
multor ani închinaţi sportului universitar clujean.
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Voleibalistele universitare au 

pierdut greu partida din 

etapa a treia, “studentele” 

având un joc bun cu echipa 

din Târgu Mureş, care s-a 

clasat a cincea la finalul 

campionatului trecut.

Noutăţile la echipa de volei 

feminin se completează cu un alt 

transfer. După revenirea pe te-

ren a Luminiţei Trombiţaş şi adu-

cerea bulgăroaicei Emiliya Sera-

fimova, Universitatea Cluj a a 

perfectat ultimul transfer pentru 

acest sezon de campionat al Di-

viziei A1. Zilele trecute s-a ală-

turat lotului, canadianca Tanya 

Paulin (foto), o voleibalistă de 

1, 89m, 23 de ani, care a mai ju-

cat în prima ligă din Suedia, în 

a doua din Franţa, dar are şi nu-

meroase evoluţii pentru repre-

zentativa naţionalei Canadei. Vo-

leibalista joacă pe postul de cen-

tru şi a debutat la echipa noas-

tră în partida din cadrul etapei 

a III-a, disputată duminică, 21 

octombrie 2012 împotriva forma-

ţiei CSU Medicina Târgu Mureş 

având o evoluţie remarcabilă.

Din păcate, voleibalistele Uni-

versitatii Cluj au pierdut parti-

da de pe teren propriu, contra 

echipei Medicina Târgu Mureş, 

scor 2-3, la finalul unui meci 

foarte disputat. "Studentele" au 

avut şansa victoriei în setul de-

cisiv, încheiat 13-15 pentru echi-

pa oaspete. Rezultatele pe se-

turi au fost: 25-23; 10-25; 11-25; 

13-15. La finalul partidei, antre-

norul "U" Cluj, Dan Gîrleanu a 

declarat: "Un meci disputat, ti-

pic de campionat în care victo-

ria putea surâde oricăreia din-

tre echipe în setul decisiv. Cu 

excepţia setului doi, remarc toa-

tă echipa pentru combativitate 

şi dăruire. Ne aşteaptă o depla-

sare grea la Dinamo dar cum 

le-am spus şi sportivelor mele, 

ne batem de la egal la egal cu 

orice echipă". În următoarea eta-

pă, "U" Cluj va juca în deplasa-

re la Dinamo Bucureşti, o par-

tidă din cadrul etapei a IV-a a 

Diviziei A1, sâmbătă, 27.10.2012.

Voleibalistele, 
însoţite de ghinion

Studenţii au suferit a treia 

înfrângere consecutivă din 

noul sezon de campionat 

dar urmează să joace în 

etapa a IV-a pe teren pro-

priu contra echipei VCM 

LPS Piatra Neamţ.

Parcurs greu în acest debut 

de campionat al Diviziei A1 de 

volei masculin pentru echipa 

Universitatea Cluj. “Studenţii” 

au pierdut primele trei etape cu 

scorul de 0:3, în compania for-

maţiilor CS Unirea Dej, CSA Stea-

ua Bucureşti şi SCMU Craiova. 

Cele trei înfrângeri au venit ca 

urmare a schimbărilor suferite 

de echipă înaintea începerii se-

zonului 2012/2013. În mare par-

te lotul echipei s-a schimbat fa-

ţă de cel din sezonul precedent. 

Rezultatele negative il nemulţu-

mesc pe antrenorul Bogdan Tă-

nase care se menţine realist pen-

ru următoarele runde din cam-

pionat. Etapa cu numărul patru 

aduce la Cluj echipa VCM LPS 

Piatra Neamţ, o formaţie pe ca-

re voleibaliştii noştri au mai în-

tâlnit-o într-unul din turneele 

amicale din acestă vara. Înain-

tea jocului cu echipa din Piatra 

Neamţ, antrenorul echipei “U” 

Cluj, Bogdan Tănase a sublini-

at: “Întâlnim o echipă bine or-

ganizată, cu un moral bun du-

pă două victorii dar sperăm ca 

jocul echipei noastre să se îm-

bunătăţească şi să ne dea spe-

ranţa unei reveniri”. Partida din-

tre Universitatea Cluj şi VCM 

LPS Piatra Neamţ este progra-

mată duminică, 28 octombrie 

2012, cu începere de la ora 15:00, 

la Sala Sporturilor “Horia Demi-

an”. Vă aşteptăm în număr cât 

mai mare la sala, să-i susţinem 

pe voleibalişti!

Voleibaliştii au început greu campionatul
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Mihaela TIVADAR

Pînă înainte de a veni meciul 

cu Gyor eram într-un fel liniștită, 

doar mai jucasem în Liga și cu El-

da Prestigio. A fost frumos, nu ne-

am calificat din grupe, dar am ju-

cat cu unele dintre cele mai bune 

handbaliste din lume pe atunci… 

acum, pe undeva era la fel. E fru-

mos, jucăm contra unora dintre 

cele mai bune handbaliste din lu-

me și s-ar putea să nu trecem de 

faza grupelor. Dar, și acest Dar es-

te uriaș. Dar a venit meciul cu 

Gyor și tot sistemul meu de valori 

s-a schimbat. Ceea ce am TRĂIT 

la acel meci NU SE POATE DE-
SCRIE ÎN CUVINTE! Să pierzi aca-

să, la cinci goluri și o sală întrea-

gă să cânte și să te aplaude, este 

ceva din filme, nu credeam până 

atunci ca mi se poate întâmpla în 

viața reala. Și totuși e real. De fapt 

nu e Real, e "U". "U" și atât. Chiar 

ieri mi-a luat cineva, de la un zi-

ar din București, un interviu. Și 

m-a întrebat dacă românii știu să 

își susțină sportivii în general, sau 

la Cluj e ceva special? aici sunt 

două chestiuni, de fapt două și o 

completare…1.românii cu siguranță 

știu să își susțină sportivii…2. La 

Cluj e ceva special…și completa-

rea, nu la Cluj e ceva special, la 

"U" ESTE CEVA SPECIAL! pentru 

că ceea ce a fost la sală în meciul 

cu Gyor, se poate întampla doar 

aici, se poate vedea, simți, trai 

doar aici…DOAR LA "U"! și vreau 

să cred că deja este mai mult de 

atât. Pe lîngă acești suporteri 

minunați, ne dăm seama și noi, 

vorbesc de sportivi, de toate 

secțiile, că avem doar o șansă…

UNITATEA! Să fim “U”nul. Am 

înteles că la meciul nostru vor 

veni baieții de la fotbal și bas-

chet. Sunt convinsă ca vor fi și 

cei de la handbal. Noi vom mer-

ge la meciul de fotbal dintre "U" 

și Oțelul. E ceva normal. Este ce 

era odata. SUSTINERE! Pentru că 

toți suntem de fapt un TOT,  o 

FAMILIE! Vorbeam cu cineva du-

pă meciul cu Gyorul despre ceea 

ce a fost în sală, nu întelegeam 

cum ne putea aplauda sala în fe-

lul în care a făcut-o, chiar dacă 

pierdusem. Și dintr-o dată mi-a 

dat răspunsul care m-a luminat….

pentru că orice ar fi, orice ați 
face, SUNTEȚI ALE NOASTRE! 
Și până la urmă la asta se rezu-

ma diferența dintre ce este aici, 

ce este la "U" și ce e în altă par-

te. În alte părți, dacă se transfe-

ră o vedeta, hop apar și 5-6 su-

porteri după ea. Daca ai câștigat 

un campionat, hop 500 de supor-

teri în plus în tribună. AICI însă 

este altceva. AICI faci parte din-

tr-o istorie, dintr-o tradiție. AICI 

vin să te vada oameni de la cei 

de câțiva anișori până la cei cu 

părul alb, pentru că ești îmbră-

cat în alb-negru și ai scrisă pe 

piept cea mai iubită vocală din 

limba română. AICI nu exista de-

cât o singura vedetă. Una care s-

a nascut în 1919. Și este vedeta 

pentru că în decursul istoriei, că 

a fost rău, că a fost bine, că a 

fost sus, că a fost jos, a continu-

at să EXISTE! Și cu siguranță, ori-

cât ar vrea unii sau alții sa o dis-

trugă, VA EXISTA și în continua-

re. Iar această vedetă, se numes-

te UNIVERSITATEA CLUJ! Iar eu 

una, și sunt convinsă că la fel 

gândesc și restul sportivilor 

costumați în ALB ȘI NEGRU, sunt 

fericita că într-o zi o să le pot 

spune copiilor și nepoților mei  

că AM JUCAT ȘI EU LA “U”!

Ce înseamnă pentru 
mine Liga Campionilor?
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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

peste12.000de cititori/ediţie

CLUJ-NAPOCA
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Detalii în pagina 2

SOCIAL

Fertilizarea in vitro
merge mai greoi la ClujClujul a realizat cele mai puține fertilizări in vitro din țară. 

Pagina 2
POLITICĂ

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. 
Pagina 5

SPORT

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. 
Pagina 7

VINERI - SÂMBĂTĂ | 27 - 28 ianuarie 2012 | anul XV, nr. 15 (3732) | 12 pagini | 1 leu

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

ECONOMIC
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.
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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
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La o victor
„U“ Mobitelco BT
celor de la BC Mu
urca pe locul 3. 

Ce îţi prezic astrele?
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700 de tăt
de creştere

Numărul bărbaţCluj care au intrat acut în concediu creşterea copilului de 700, cifra fiind mfi
că decât cea din 201egală cu cea din 200mărul bărbaţilor disprămână acasă pentrcreşte copiii a fost, înde 10 ori mai mic defemeilor. Astfel, în canului trecut, Agenţiatru Plăţi şi Inspecţie ală Cluj a completat 7de dosare pentru femcare au intrat în concde maternitate.
Potrivit datelor furnte de instituţia amint900 de bărbaţi au cerutdemnizaţie de creşterecopilului în cursul anu2010 şi 739 în 2009. Codiţiile pentru concediul paternitate sunt aceleaşi 
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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 
i Consiliul Local Cluj

0264.59.77.00

“U” Jolidon a obţinut în pre-

mieră o performanţă istorică, 

calificarea în grupele celei mai 

importante competiţii inter-

cluburi din Europa, Liga Cam-

pionilor. Handbalistele antre-

nate de Gheorghe Covaciu au 

ganduri mari  pentru sezonul 

2012/2013 dar greul de abia 

începe, fiind angrenate în do-

uă competiţii. “Studentele”  

joacă în campionatul Ligii Na-

ţionale, unde obiectivul este 

clasarea pe unul din locurile 

1-3 şi în Champions League, 

competiţie în care se doreşte 

un parcurs cât mai lung. Clu-

jencele sunt într-o grupă cu 

campioanele Sloveniei (Krim 

Ljubljana), Ungariei (Gyor 

ETO) si Croatiei (Podravka Ko-

privnica).

Programul echipei “U” 
Jolidon în Champions Lea-
gue este următorul:
 14 octombrie: Krim Lju-

bljana - "U" Jolidon 28-27

 20 octombrie: “U” Jolidon 
- Gyor ETO 25-30

 27 octombrie: “U” Joli-
don - Podravka Koprivnica

 4 noiembrie: Podravka Ko-

privnica - "U" Jolidon

 11 noiembrie: “U” Jolidon 
- Krim Ljubljana

 17 noiembrie: Gyor ETO 

– “U” Jolidon

“U” Jolidon a disputat pa-

nă acum două partide in gru-

pa B Champions League, în 

deplasare la Krim Ljubljana 

(28-27) şi pe teren propriu 

cu Gyor Audi ETO (25-30).

“U” Jolidon – 
Prezentarea echipei

Lotul care a contribuit 
la calificarea echipei 
în Liga Campionilor este următorul:
 Mihaela Ani Senocico - 
coordonator (14.12.1981, 
înălţime 174 cm), 

 Cartaş Florentina 
Carmen – inter stânga 
(09.05.1085, înălţime 
182 cm),

 Chintoan Florina Maria - 
pivot (06.12.1985, 
înălţime 178 cm), 

 Dincă Elena Nicoleta – 
extrema stânga 
(02.07.1988, înălţime 
168 cm), 

 Florea Ştefania – extremă 
dreapta ( 01.02.1992, 
înălţime 171 cm) 

 Ivan Irina - pivot 
(06.03.1992, înălţime 
185 cm) 

 Laszlo Cristina - centru 
(10.04. 1996, înălţime 
176 cm) 

 Lup Alexandra - centru 
(01.04.1994, înălţime 
181 cm) 

 Măzărean Ana Maria - 
portar (04.02.1993, 
înălţime 180 cm) 

 Mihai Raluca Elena- 
extremă stânga 
(18.10.1986, înălţime 
174 cm) 

 Munteanu Ionica - portar 
(07.01.1979, înălţime 
176 cm)
 Paraschiv Elena Magdalena 
– extremă dreapta 
(11.08.1982, înălţime 165 cm) 
 Petroczi Viktoria - portar 
(27.02.1983, înălţime 
190 cm) 
 Stoian Adriana Veronica- 
inter stânga (14.07.1987, 
înălţime 178 cm) 
 Şuba Viorica –portar 
(03.05.1989, înălţime 
182 cm) 
 Tetean Andreea Lucreţia – 
inter dreapta ( 25.02. 1989, 
înălţime 171 cm)
 Tivadar Maria Mihaela – 
inter stânga (14.06.1982, 
înălţime 178 cm) 
 Ţurcaş Alina Ileana – inter 
dreapta  (01.04.1972, 
înălţime 182 cm) 
 Vădineanu Clara Stela – 
inter stânga (26.10.1986, 
înălţime 183 cm) 
 Vălean Abigail Beatrice – 
extremă stânga 15.02.1994, 
înălţime 171 cm), 
 Safta Nicoleta – pivot 
(17.11.1994, înălţime 
180 cm).
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Campioana Croaţiei HC 

Podravka s-a calificat în gru-

pa B Champions League du-

pă ce a întâlnit în calificări 

echipe ca şi Viborg (DAN), 

Lavrik (NOR) sau Krim Lju-

bljana (SLO), ultima jucând 

în grupa B Champions Lea-

gue. Pe plan internaţional 

cele mai remarcabile rezul-

tate pentru campioana Cro-

aţiei sunt cele două finale 

Champions League. Podra-

vka a câştigat trofeul Ligii 

Campioni lor  în  sezonul 

1995/1996, luându-şi revan-

şa în faţa austriecelor de la 

Hypo Niederosterreich, du-

pă ce în sezonul precedent, 

‘94/’95,  au pierdut finala 

cu ele. De asemenea, în se-

zonul 2004/2005, echipa cro-

ată a fost finalista Cupei Cu-

pelor dar a pierdut în faţa 

norvegiencelor de la HK La-

vrik, iar în sezonul 1995-

1996 a câştigat finala Super 

Cupei Europei în defavoa-

rea echipei din România, 

A.S. Siltocub Zalău.

Lotul echipei HC Podravka Vegeta 
Koprivnica este format din 
următoarele jucătoare pe post:
 Bozic Andre – pivot 
(26.07.1994, înălţime 
175 cm), 
 Covic Andrea – pivot 
(09.10.1993, înălţime 
175 cm), 
 Covic Zana – inter 
dreapta (20.08.1989, 
înălţime 182 cm), 
 Damnjanovic Sanja 
(SRB) –  inter stânga 
(25.05.1987, înălţime 
182 cm), 
 Dragisic Ivana – 
extremă dreapta 
(20.03.1994, înălţime 
177 cm), 
 Gace Anita – extremă 
dreapta (14.04.1983, 
înălţime 177 cm), 
 Horvat Lidija – inter 
dreapta ( 05.05.1982, 
înălţime 184 cm), 
 Jelecic Ivana – portar 
(16.03.1996, înălţime 
179 cm), 
 Kalaus Dora – extremă 
dreapta (24.06.1996, 
înălţime 172 cm), 
 Kalaus Larisa- inter 
stânga (24.06.1996, 
înălţime 172 cm), 

 Kapitanovic Ivana – 
portar (17.09.1994, 
înălţime 183 cm), 
 Maljak Ana – extremă 
dreapta (05.11.1996, 
înălţime 169 cm), 
 Milanovic Litre -  pivot 
(30.05.1986, înălţime 
180 cm), 
 Oremovic Antonia – 
extremă dreapta 
(31.01.1997, înălţime 
163 cm), 
 Pongrac Iva – extremă 
stânga (19.06.165 cm), 
 Pusic Koroljevic – 
extremă stânga 
(19.03.1983, înălţime 
177 cm), 
 Senvald Sara – pivot 
(14.03.1996, înălţime 
184 cm), 
 Tatari Miranda – 
coordonator 
(20.09.1983, înălţime 
174 cm), 
 Tvoric Nikolina – extremă 
dreapta (02.09.1994, 
înălţime 176 cm), 
 Zderic Marta – portar 
(20.04. 1990, înălţime 
184 cm). 

HC Podravka Vegeta 
Koprivnica (CRO) – 
Prezentarea echipei
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Ovidiu TEBU

Baschetbaliştii formaţiei 

“U” Mobitelco vor primi, 

duminică, vizita celor de la 

CSU Ploieşti, într-o partidă 

din cadrul etapei a V-a a 

Ligii Naţionale de baschet 

masculin.

Clujenii abordează această 

întâlnire din postura echipei 

aflate pe locul 3 al clasamen-

tului, cu maximum de puncte 

după patru etape, în vreme ce 

ploieştenii vin în Sala Sportu-

rilor “Horia Demian” de pe lo-

cul 11, cu un total de 6 punc-

te.

Începutul excelent de sezon 

a fost confirmat şi săptămâna 

trecută, în Banat, acolo unde 

“U” Mobitelco s-a impus în fa-

ţa formaţiei BC Timişoara, scor 

89-79.

La finalul întâlnirii de la Ti-

mişoara, Niksa Bavcevic s-a de-

clarat încântat de jocul echipei 

sale, însă s-a arătat total ne-

mulţumit de prestaţia brigăzii 

de arbitraj.

"Sunt mulţumit de victoria 

obţinută, am reuşit să oprim jo-

cul Timişoarei, echipa a jucat 

matur. Pe partea de atac, am 

avut câteva greşeli, însă, per 

total, sunt foarte mulţumit de 

jocul băieţilor. Dacă de jocul 

echipei sunt mulţumit, sunt 

foarte nemulţumit de prestaţia 

arbitrilor! A fost la început tra-

tamentul incorect la care a fost 

supus preşedintele Mircea Cris-

tescu, apoi a fost faza în care 

am atras atenţia arbitrilor asu-

pra comportamentului băncii 

tehnice a gazdelor şi am primit 

tehnic şi noi şi Timişoara! A 

venit în ultimele 35 de secun-

de al doilea tehnic, într-un mo-

ment în care eu nu am spus ni-

mic, am cerut doar time-out. 

Nu vreau să îmi dea nimeni lec-

ţii de regulament, vreau ca echi-

pa mea să fie tratată corect. Nu 

se pot comporta aşa cu mine! 

Vreau să fiu tratat la fel ca şi 

ceilalţi şi, de asemenea, îmi do-

resc ca cei de la club să mă pro-

tejeze", a declarat, conform 

www.u-mobitelco.ro, antreno-

rul Niksa Bavcevic.

Lucrurile merg mai departe 

pentru „alb-negrii”, iar cu o vic-

torie în partida împotriva for-

maţiei CSU Ploieşti, clujenii ar 

ajunge la cinci victorii conse-

cutive din tot atâtea meciuri.

Partida dintre „U” Mobitelco 

şi CSU Ploieşti va avea loc du-

minică, 28 octombrie, de la ora 

19.00, în Sala Sporturilor „Ho-

ria Demian”, iar preţul unui bi-

let este de 5 lei (în partea de 

sus a sălii) şi de 10 lei (în par-

tea de jos).

În altă ordine de idei, în 

această săptămână a avut loc 

tragerea la sorţi a sferturilor de 

finală ale Cupei României la 

baschet masculin. Echipa an-

trenată de Niksa Bavcevic se va 

duela pentru un loc în semifi-

nale cu CSM Oradea. Partida tur 

se va disputa pe terenul biho-

renilor, în data de 29 decem-

brie, iar returul este programat 

în data de 5 ianuarie, pe tere-

nul clujenilor.

Să vină Ploieştiul!!!

După victoria de pe teren 

propriu contra echipei 

Olimpia Braşov, baschetba-

listele s-au impus şi la 

Oradea, reuşind a doua vic-

torie din acest debut de 

campionat

 Echipa de baschet feminin 

Universitatea Cluj a câştigat a 

doua partidă consecutivă din ca-

mionat în deplasarea de la Ora-

dea. "U" Cluj a învins echipa 

CSM Oradea cu scorul 79-41. în-

tr-o partidă care a contat pentru 

etapa a V-a a Diviziei A de bas-

chet feminin. Staff-ul echipei de 

baschet feminin s-a arătat foar-

te mulţumit de evoluţia jucătoa-

relor iar managerul echipei, Cor-

nel Săftescu a declarat: "Aproa-

pe tot meciul a fost la discreţia 

noastră, fetele au jucat foarte bi-

ne. S-a văzut o creştere de for-

mă după meciul cu Braşov. Le-

aş evidentia pe Andreea Pop şi 

căpitanul echipei Flavia Feren-

czi". Baschetbalistele "U" Cluj 

ar fi trebuit să dispute următoa-

rea partidă din cadrul etapei a 

VI-a contra echipei ACS Tg. Se-

cuiesc, pe teren propriu, jocul fi-

ind anulat din cauza retragerii 

din campionat a echipei din Tg. 

Secuiesc. Astfel, "studentele" vor 

juca după o săptămână de pau-

ză, în cadrul etapei a VII-a, în 

fieful formaţiei BCM Timişoara. 

Partida s-a jucat vineri, 26 oc-

tombrie 2012, de la ora 12. Du-

pă cele şase jocuri disputate pâ-

nă acum, echipa de baschet fe-

minin are două victorii şi trei în-

frângeri, adunând astfel 7 punc-

te în clasament ceea ce o clasea-

ză pe locul 13 în Divizia A.

Baschetbalistele, la a doua victorie consecutivă



7OMNISPORT  OMNISPORT  OMNISPORT  OMNISPORT    Numai „U“

Campioane 
naţionale la judo

În perioada 19/21 octombrie. echipa de judo U17 a „U”/CSM a câştigat Campio-

natul Naţional de judo under 17. La acest campionat au participat 6 echipe din ţa-

ră, reprezentantele „U”/CSM obţinând 4 victorii. Sportivele care au facut parte din 

echipă sunt: Ioniţă Camelia (44 kg), Ioniţă Ana (48 kg), Ioancă Cristina (52 kg), Do-

bre Stefania (57 kg), Anichiţei Ioana (57 kg), Kovacs Dora (63 kg), Faur Mihaela 

(+70 kg), Secrieru Andrada (70 kg), şi Horvat Cristina (70 kg). După aceasta me-

dalie, antrenoarea Gianina Andreica este foarte mulţumită de evoluţia fetelor şi în-

crezătoare în sportivele care formează echipa de judo U17: „La U17 echipa este su-

perioară oricărei alte echipe, este o echipă puternică, omogenă şi pot să spun ca 

n-am avut nici o emoţie că vom ieşi campioane naţionale pe echipe. Sunt foarte 

mulţumită de evoluţia fetelor şi ţin să menţionez că cel puţin patru dintre sportive-

le din această echipă vor paricipa la Campionatul European de Cadeţi, Campiona-

tul Mondial de Cadeţi dar şi în calificările pentru Jocurile Olimpice de Tineret care 

vor avea loc anul viitor. Este echipa cu cel mai mare potenţial din ultimii ani”. Spor-

tivele secţiei de judo vor participa săptămâna viitoare, în perioada 2/5 noiembrie 

la Campionatul Naţional pe echipe U20.

Rezultate excelente 
la scrabble

În perioada 12/14 octombrie 2012 a avut loc la Bucureşti primul turneu interna-

ţional de scrabble în limba engleză organizat în România, Romanian Open Scrabble 

Tournament, inclus şi în calendarul oficial al celor două organizaţii mondiale de 

scrabble: ABSP (Association of British Scrabble Players) şi WESPA (World English-Lan-

guage Scrabble Players Association). Turneul a atras participarea a 36 de jucători 

din 12 ţări, inclusiv mai mulţi participanţi de la ultimul Campionat Mondial. Au fost 

prezenţi şi 5 sportivi români, dintre care 4 de la CS Universitatea: Mihai Pantiş, Ovi-

diu Tamaş, Septimiu Crivei si Iuliu Fabian. Competiţia a fost una dintre cele mai pu-

ternice organizate anul acesta în Europa, în afara Marii Britanii, şi a cuprins 22 de 

runde disputate de-a lungul celor 3 zile de concurs. Clujenii s-au clasat pe urmă-

toarele locuri, în general conforme cu ratingul deţinut: Mihai Pantiş – locul 20 şi 

Septimiu Crivei – locul 22 (ambii cu 11 victorii), Ovidiu Tamaş – locul 25 (10 vic-

torii) şi Iuliu Fabian – locul 36 (3 victorii). Dintre aceştia, Septimiu Crivei a obţi-

nut un rezultat spectaculos pentru debutul internaţional, ocupând primul loc la ca-

tegoria C, care a cuprins jucătorii plasaţi în ultima treime dintre participanţi con-

form ratingului mondial.

Patrice PODINA

Juniorii echipei “U” Cluj 

Vasile Paraschiv şi Vlad 

Rotar participă, începând de 

ieri, la turneul final al 

Campionatului European de 

rugby Under 19, care se des-

făşoară în Portugalia. Alături 

de cei doi tineri rugby-şti 

din echipa naţională a 

României face parte şi tehni-

cianul Horia Hampea, dease-

menea de la “U”.

Pentru „Stejarii” mici emoţii-

le confruntărilor europene încep 

abia luni (29 octombrie) când 

este programat meciul dintre Ro-

mânia şi Spania. Cel de-al doi-

lea joc al tricolorilor, în cadrul 

grupei A, se va disputa în data 

de 31 octombrie, împotriva re-

prezentativei similare a Georgi-

ei. În cealaltă grupă a turneului 

final al Campionatului European 

sub 19 ani au fost repartizate 

echipele naţionale ale Portugali-

ei, Belgiei şi Rusiei. Primele do-

uă echipe din fiecare din cele do-

uă grupe se vor califica în semi-

finalele competiţeiei. La data de 

4 noiembrie cele mai bune re-

prezentative U19 ale Europei îşi 

vor disputa finala turneului.

Boar, „stejar” în confruntarea 
cu Japonia

Tot de la “U” Cluj pilierul Ro-

mulus Boar (centru foto) a fost 

convocat la echipa naţională de 

rugby a României, în vederea me-

ciului amical pe care „stejarii” îl 

vor susţine în compania reprezen-

tativei similare a Japoniei. La sfâr-

şitul săptămânii trecute rugby-stul 

Universităţii a evoluat titular în 

echipa Lupilor Bucureşti, contra 

formaţiei italiene Calvisano. Boar 

a contribuit din plin la victoria ro-

mânilor, cu scorul de 42-27, în-

tr-un meci din cadrul etapei a II-a 

în Amlin Challenge Cup. Lotul 

echipei naţionale de rugby a Ro-

mâniei pentru meciul test cu Ja-

ponia nu este încă definitivat, dar 

selecţionerul Hari Dumitraş a anun-

ţat că se va baza pe serviciile lui 

Romulus Boar. Confruntarea din-

tre „Stejari” şi niponi este progra-

mată la data de 10 noiembrie, pe 

Stadionul „Arcul de triumf”.

Ultima etapă a Campionatului 
Naţional de rugby în 7

Astăzi, rugby-ştii de la “U” vor 

disputa meciurile etapei a III-a, 

ultima a Campionatului Naţional 

de rugby în 7. Partidele se vor ju-

ca la Timişoara, iar adversarii 

alb-negrilor vor fi Steaua, CSM 

Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Ma-

re, vicecampioana în exerciţiu a 

României. După disputarea aces-

tor partide, echipele vor juca în-

crucişat pentru stabilirea clasa-

mentului final. Imediat după fi-

nalul ediţiei din acest an a Cam-

pionatului Naţional de rugby în 

7, Federaţia Română de speciali-

tate va anunţa, la începutul săp-

tămânii viitoare, programul Cu-

pei României la rugby.

sursa text: 

patricepodina.wordpress.com

Rugby-ştii Rotar 
şi Paraschiv de la “U” 
Cluj merg la Euro, 
Boar la naţionala mare

Nume: Emilian Turcu  
Sport: Handbal 
Data naşterii: 12.10.1990

Nume: Mihai Tritean
Sport: Handbal
Data naşterii: 13.10.1973

Nume: Octavian Chihaia
Sport: Rugby
Data naşterii: 27.10.1950

CS Universitatea 
şi monitorulcj.ro 
vă urează: 
La mulţi ani!
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parteneri şi sponsori

Relaţia dintre scopuri 
şi performanţa sportivă

Colţul psihologului

Dr. psiholog Marius Crăciun

„Lucrurile nu sunt greu de făcut. 

Greu este să te pui în starea de a 

le face” Constantin Brâncuşi

Am discutat în numărul trecut 

despre cele trei tipuri de scopuri 

şi modul cum acestea influenţea-

ză comportamentul sportivilor în 

mod indirect prin intermediul unor 

importanţi factori psihologici cum 

ar fi încrederea în sine şi anxieta-

tea. Există şi mecanisme directe 

prin care scopurile influenţează 

performanţa sportivă. Avem patru 

modalităţi directe prin care per-

formanţa poate fi îmbunătăţită 

prin stabilirea scopurilor.

Direcţionarea atenţiei

Scopurile determină sportivul 

să-şi focalizeze atenţia pe sarcină 

şi pe îndeplinirea obiectivelor le-

gate de aceasta. Când nu există 

un scop precis, atenţia sportivu-

lui fluctuează de la un gând la al-

tul, fără o anumită direcţie. Sta-

bilirea unui scop specific determi-

nă sportivul să-şi focalizeze aten-

ţia pe sarcina care este asociată 

cu acel scop. Gândiţi-vă la un lup-

tător care ştie că trebuie să-şi fi-

xeze adversarul la podea. Focali-

zându-se pe un procedeu care ar 

putea să îl ajute să-şi îndeplineas-

că scopul, el îl va exersa la antre-

namente până la măiestrie şi ast-

fel îşi va putea îndeplini scopul.

Mobilizarea efortului

Odată atenţia direcţionată spre 

un ţel particular, este necesar ca 

sportivul să depună efortul nece-

sar pentru atingerea acestui scop. 

Această creştere sau mobilizare a 

efortului va avea un efect pozitiv 

asupra îmbunătăţirii performanţei. 

Să luăm în considerare un fotba-

list care vrea să-şi îmbunătăţeas-

că tehnica de execuţie a lovituri-

lor libere. Stabilirea unui scop în 

această direcţie are ca efect creş-

terea efortului la antrenamente sau 

chiar după terminarea acestora pen-

tru a-şi îndeplini această sarcină.

Persistenţa 

Mulţi sportivi pot să-şi focali-

zeze efortul şi atenţia pentru ame-

liorarea abilităţilor pentru câteva 

minute sau un antrenament în-

treg, dar pentru a avea succes, 

sportivul trebuie să depună efort 

o lungă perioadă de timp. Atât 

timp cât scopul este prezent şi 

sportivul vrea să-l atingă, el va 

persista în efortul necesar să-l în-

deplinească. Pentru că un învin-

gător nu va renunţa niciodată iar 

cel care renunţă nu va fi un în-

vingător. Eduard Carol Novak, sin-

gurul medaliat al României la Jo-

curile Paralimpice de la Londra 

şi-a început cariera de sportiv la 

patinaj viteză, însă la 20 de ani a 

suferit un accident de maşină în 

urma căruia şi-a pierdut partea in-

ferioară a piciorului drept. Acci-

dentul nu l-a descurajat deloc pe 

Novak, care s-a apucat de ciclism, 

sportul care i-a adus recunoaşte-

rea mondială. Secretul său constă 

printre altele în persistenţa la an-

trenamente şi în stabilirea unor 

scopuri clare şi precise.

Dezvoltarea unor noi 
strategii de învăţare 

Stabilirea unor scopuri are şi 

avantaje ascunse prin încuraja-

rea dezvoltării unor noi strategii 

de învăţare. Fără a-şi propune 

îmbunătăţirea abilităţilor exis-

tente, un sportiv s-ar mulţumi 

cu strategiile de învăţare şi cu 

deprinderile existente fără a mai 

progresa. Formularea de noi sco-

puri nu numai că direcţionează 

atenţia, mobilizează efortul şi 

susţine persistenţa, dar în ace-

laşi timp obligă sportivul să în-

veţe căi noi, mai bune pentru 

a-şi îndeplini sarcinile. Un pivot 

la baschet care înscrie în medie 

12 puncte pe meci, îşi fixează ca 

scop pentru viitorul sezon o me-

die de 20 de puncte. Pentru ca 

să realizeze acest lucru, el tre-

buie să înveţe noi tehnici sau 

abilităţi cum ar fi aruncarea din 

semi-cârlig.

Ar trebuie să luăm în conside-

rare tehnica stabilirii scopurilor 

în toate domeniile vieţii sportive 

de la activitatea recreaţională pâ-

nă la dezvoltarea abilităţilor din 

sportul profesionist şi chiar pen-

tru o dezvoltare a carierei pe ter-

men lung. Va urma


