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„U" Jolidon
ţinteşte victoria
cu HC Podravka
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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”
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,
însoţite de ghinion
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 teren a Luminiţei Trombiţaş şi aducerea bulgăroaicei Emiliya Serafimova, Universitatea Cluj a a
perfectat ultimul transfer pentru
acest sezon de campionat al Diviziei A1. Zilele trecute s-a alăturat lotului, canadianca Tanya
Paulin (foto), o voleibalistă de
1, 89m, 23 de ani, care a mai jucat în prima ligă din Suedia, în
a doua din Franţa, dar are şi numeroase evoluţii pentru reprezentativa naţionalei Canadei. Voleibalista joacă pe postul de centru şi a debutat la echipa noastră în partida din cadrul etapei
a III-a, disputată duminică, 21
octombrie 2012 împotriva formaţiei CSU Medicina Târgu Mureş
având o evoluţie remarcabilă.
Din păcate, voleibalistele Universitatii Cluj au pierdut partida 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 decisiv, încheiat 13-15 pentru echipa oaspete. Rezultatele pe se-

turi au fost: 25-23; 10-25; 11-25;
13-15. La finalul partidei, antrenorul "U" Cluj, Dan Gîrleanu a
declarat: "Un meci disputat, tipic de campionat în care victoria putea surâde oricăreia din-

tre echipe în setul decisiv. Cu
excepţia setului doi, remarc toată echipa pentru combativitate
şi dăruire. Ne aşteaptă o deplasare grea la Dinamo dar cum
le-am spus şi sportivelor mele,

ne batem de la egal la egal cu
orice echipă". În următoarea etapă, "U" Cluj va juca în deplasare la Dinamo Bucureşti, o partidă din cadrul etapei a IV-a a
Diviziei A1, sâmbătă, 27.10.2012.

Voleibaliştii au început greu campionatul
Studenţii au suferit a treia
înfrângere consecutivă din
noul sezon de campionat
dar urmează să joace în
etapa a IV-a pe teren propriu 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 formaţiilor CS Unirea Dej, CSA Steaua Bucureşti şi SCMU Craiova.
Cele trei înfrângeri au venit ca

Numai

urmare a schimbărilor suferite
de echipă înaintea începerii sezonului 2012/2013. În mare parte lotul echipei s-a schimbat faţă de cel din sezonul precedent.
Rezultatele negative il nemulţumesc pe antrenorul Bogdan Tănase care se menţine realist penru următoarele runde din campionat. Etapa cu numărul patru
aduce la Cluj echipa VCM LPS
Piatra Neamţ, o formaţie pe care voleibaliştii noştri au mai întâlnit-o într-unul din turneele
amicale din acestă vara. Înaintea jocului cu echipa din Piatra
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Neamţ, antrenorul echipei “U”
Cluj, Bogdan Tănase a subliniat: “Întâlnim o echipă bine organizată, cu un moral bun după două victorii dar sperăm ca
jocul echipei noastre să se îmbunătăţească şi să ne dea speranţa unei reveniri”. Partida dintre Universitatea Cluj şi VCM
LPS Piatra Neamţ este programată duminică, 28 octombrie
2012, cu începere de la ora 15:00,
la Sala Sporturilor “Horia Demian”. Vă aşteptăm în număr cât
mai mare la sala, să-i susţinem
pe voleibalişti!
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Ce înseamnă pentru
mine Liga Campionilor?
Mihaela TIVADAR
Pînă înainte de a veni meciul
cu Gyor eram într-un fel liniștită,
doar mai jucasem în Liga și cu Elda Prestigio. A fost frumos, nu neam calificat din grupe, dar am jucat cu unele dintre cele mai bune
handbaliste din lume pe atunci…
acum, pe undeva era la fel. E frumos, jucăm contra unora dintre
cele mai bune handbaliste din lume și s-ar putea să nu trecem de
faza grupelor. Dar, și acest Dar este 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 DESCRIE ÎN CUVINTE! Să pierzi acasă, la cinci goluri și o sală întreagă 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 ziar 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 completarea, 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 baschet. 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 felul 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 rezuma diferența dintre ce este aici,
ce este la "U" și ce e în altă parte. În alte părți, dacă se transferă o vedeta, hop apar și 5-6 suporteri după ea. Daca ai câștigat
un campionat, hop 500 de suporteri în plus în tribună. AICI însă
este altceva. AICI faci parte dintr-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 îmbrăcat în alb-negru și ai scrisă pe
piept cea mai iubită vocală din
limba română. AICI nu exista decât o singura vedetă. Una care sa 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 continuat să EXISTE! Și cu siguranță, oricât ar vrea unii sau alții sa o distrugă, VA EXISTA și în continuare. Iar această vedetă, se numeste 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”!
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“U” Jolidon –
Prezentarea echipei
“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”
joacă în campionatul Ligii Naţionale, unde obiectivul este
clasarea pe unul din locurile
1-3 şi în 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 28-27
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20 octombrie: “U” Jolidon
- Gyor ETO 25-30



 27 octombrie: “U” Jolidon - Podravka Koprivnica

“U” Jolidon a disputat pană acum două partide in grupa B Champions League, în
deplasare la Krim Ljubljana
(28-27) şi pe teren propriu
cu Gyor Audi ETO (25-30).



4 noiembrie: Podravka Koprivnica - "U" Jolidon
 11 noiembrie: “U” Jolidon
- Krim Ljubljana

podium

700 de tăt
tătici cluj
de creştere a copeni, în concediu Băncile austrie
ilului
ce
nu îşi reduc exp
unerea în ţară

Sprijin clujean pen
turiştii blocaţi de tru
zăpadă

¤ 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

17 noiembrie: Gyor ETO
– “U” Jolidon

Lotul care a contribuit
la calificarea echipei
în Liga Campionilor este următorul:


Proiect de lege
P
împotriva coplăţ
ii

2012



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 Elenaextremă 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 Veronicainter 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).

HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL 
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HC Podravka Vegeta
Koprivnica (CRO) –
Prezentarea echipei

Campioana Croaţiei HC
Podravka s-a calificat în grupa B Champions League după ce a întâlnit în calificări
echipe ca şi Viborg (DAN),
Lavrik (NOR) sau Krim Lju-

bljana (SLO), ultima jucând
în grupa B Champions League. Pe plan internaţional
cele mai remarcabile rezultate pentru campioana Croaţiei sunt cele două finale

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).

Champions League. Podravka a câştigat trofeul Ligii
Campionilor în sezonul
1995/1996, luându-şi revanşa în faţa austriecelor de la
Hypo Niederosterreich, du-

pă ce în sezonul precedent,
‘94/’95, au pierdut finala
cu ele. De asemenea, în sezonul 2004/2005, echipa croată a fost finalista Cupei Cupelor dar a pierdut în faţa

5

norvegiencelor de la HK Lavrik, iar în sezonul 19951996 a câştigat finala Super
Cupei Europei în defavoarea echipei din România,
A.S. Siltocub Zalău.
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BASCHETBASCHETBASCHET BASCHET BASCHET

Să vină Ploieştiul!!!
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 clasamentului, cu maximum de puncte
după patru etape, în vreme ce
ploieştenii vin în Sala Sporturilor “Horia Demian” de pe locul 11, cu un total de 6 puncte.
Începutul excelent de sezon
a fost confirmat şi săptămâna
trecută, în Banat, acolo unde
“U” Mobitelco s-a impus în faţa formaţiei BC Timişoara, scor
89-79.
La finalul întâlnirii de la Timişoara, Niksa Bavcevic s-a declarat încântat de jocul echipei
sale, însă s-a arătat total nemulţumit de prestaţia brigăzii
de arbitraj.
"Sunt mulţumit de victoria
obţinută, am reuşit să oprim jocul 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 tratamentul incorect la care a fost
supus preşedintele Mircea Cristescu, 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 secunde al doilea tehnic, într-un moment în care eu nu am spus nimic, am cerut doar time-out.
Nu vreau să îmi dea nimeni lecţii de regulament, vreau ca echipa 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 doresc ca cei de la club să mă protejeze", a declarat, conform
www.u-mobitelco.ro, antrenorul Niksa Bavcevic.
Lucrurile merg mai departe
pentru „alb-negrii”, iar cu o victorie în partida împotriva formaţiei CSU Ploieşti, clujenii ar
ajunge la cinci victorii consecutive din tot atâtea meciuri.
Partida dintre „U” Mobitelco
şi CSU Ploieşti va avea loc duminică, 28 octombrie, de la ora
19.00, în Sala Sporturilor „Horia Demian”, iar preţul unui bilet este de 5 lei (în partea de
sus a sălii) şi de 10 lei (în partea 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 antrenată de Niksa Bavcevic se va
duela pentru un loc în semifinale cu CSM Oradea. Partida tur
se va disputa pe terenul bihorenilor, în data de 29 decembrie, iar returul este programat
în data de 5 ianuarie, pe terenul clujenilor.

Baschetbalistele, la a doua victorie consecutivă
După victoria de pe teren
propriu contra echipei
Olimpia Braşov, baschetbalistele s-au impus şi la
Oradea, reuşind a doua victorie din acest debut de
campionat
Echipa de baschet feminin
Universitatea Cluj a câştigat a
doua partidă consecutivă din camionat în deplasarea de la Oradea. "U" Cluj a învins echipa
CSM Oradea cu scorul 79-41. într-o partidă care a contat pentru
etapa a V-a a Diviziei A de baschet feminin. Staff-ul echipei de
baschet feminin s-a arătat foarte mulţumit de evoluţia jucătoarelor iar managerul echipei, Cornel Săftescu a declarat: "Aproape tot meciul a fost la discreţia
noastră, fetele au jucat foarte bine. S-a văzut o creştere de formă după meciul cu Braşov. Leaş evidentia pe Andreea Pop şi
căpitanul echipei Flavia Ferenczi". Baschetbalistele "U" Cluj
ar fi trebuit să dispute următoarea partidă din cadrul etapei a
VI-a contra echipei ACS Tg. Secuiesc, pe teren propriu, jocul fiind anulat din cauza retragerii
din campionat a echipei din Tg.

Secuiesc. Astfel, "studentele" vor
juca după o săptămână de pauză, în cadrul etapei a VII-a, în

fieful formaţiei BCM Timişoara.
Partida s-a jucat vineri, 26 octombrie 2012, de la ora 12. Du-

pă cele şase jocuri disputate până acum, echipa de baschet feminin are două victorii şi trei în-

frângeri, adunând astfel 7 puncte în clasament ceea ce o clasează pe locul 13 în Divizia A.

OMNISPORT  OMNISPORT  OMNISPORT  OMNISPORT 

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

Numai „U“
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CS Universitatea
şi monitorulcj.ro
vă urează:
La mulţi ani!

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 desfăşoară în Portugalia. Alături
de cei doi tineri rugby-şti
din echipa naţională a
României face parte şi tehnicianul Horia Hampea, deasemenea de la “U”.
Pentru „Stejarii” mici emoţiile confruntărilor europene încep
abia luni (29 octombrie) când
este programat meciul dintre România şi Spania. Cel de-al doilea joc al tricolorilor, în cadrul
grupei A, se va disputa în data
de 31 octombrie, împotriva reprezentativei similare a Georgiei. În cealaltă grupă a turneului
final al Campionatului European
sub 19 ani au fost repartizate
echipele naţionale ale Portugaliei, Belgiei şi Rusiei. Primele două echipe din fiecare din cele două grupe se vor califica în semifinalele competiţeiei. La data de
4 noiembrie cele mai bune reprezentative U19 ale Europei îşi
vor disputa finala turneului.

Boar, „stejar” în confruntarea
cu Japonia
Tot de la “U” Cluj pilierul Romulus Boar (centru foto) a fost
convocat la echipa naţională de
rugby a României, în vederea meciului amical pe care „stejarii” îl
vor susţine în compania reprezentativei similare a Japoniei. La sfârşitul săptămânii trecute rugby-stul

Nume: Emilian Turcu
Sport: Handbal
Data naşterii: 12.10.1990

Nume: Mihai Tritean
Sport: Handbal
Data naşterii: 13.10.1973

Universităţii a evoluat titular în
echipa Lupilor Bucureşti, contra
formaţiei italiene Calvisano. Boar
a contribuit din plin la victoria românilor, cu scorul de 42-27, într-un meci din cadrul etapei a II-a
în Amlin Challenge Cup. Lotul
echipei naţionale de rugby a României pentru meciul test cu Japonia nu este încă definitivat, dar
selecţionerul Hari Dumitraş a anunţat că se va baza pe serviciile lui
Romulus Boar. Confruntarea din-

tre „Stejari” şi niponi este programată 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 juca la Timişoara, iar adversarii
alb-negrilor vor fi Steaua, CSM
Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Ma-

re, vicecampioana în exerciţiu a
României. După disputarea acestor partide, echipele vor juca încrucişat pentru stabilirea clasamentului final. Imediat după finalul ediţiei din acest an a Campionatului Naţional de rugby în
7, Federaţia Română de specialitate va anunţa, la începutul săptămânii viitoare, programul Cupei României la rugby.
sursa text:
patricepodina.wordpress.com

Nume: Octavian Chihaia
Sport: Rugby
Data naşterii: 27.10.1950

Campioane
naţionale la judo

Rezultate excelente
la scrabble

În perioada 19/21 octombrie. echipa de judo U17 a „U”/CSM a câştigat Campionatul Naţional de judo under 17. La acest campionat au participat 6 echipe din ţară, 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), Dobre 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 medalie, antrenoarea Gianina Andreica este foarte mulţumită de evoluţia fetelor şi încrezătoare în sportivele care formează echipa de judo U17: „La U17 echipa este superioară 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 sportivele din această echipă vor paricipa la Campionatul European de Cadeţi, Campionatul 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”. Sportivele secţiei de judo vor participa săptămâna viitoare, în perioada 2/5 noiembrie
la Campionatul Naţional pe echipe U20.

În perioada 12/14 octombrie 2012 a avut loc la Bucureşti primul turneu internaţional 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-Language 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, Ovidiu Tamaş, Septimiu Crivei si Iuliu Fabian. Competiţia a fost una dintre cele mai puternice 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 următoarele 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 victorii) şi Iuliu Fabian – locul 36 (3 victorii). Dintre aceştia, Septimiu Crivei a obţinut un rezultat spectaculos pentru debutul internaţional, ocupând primul loc la categoria C, care a cuprins jucătorii plasaţi în ultima treime dintre participanţi conform ratingului mondial.
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Colţul psihologului

Relaţia dintre scopuri
şi performanţa sportivă
Direcţionarea atenţiei
Scopurile determină sportivul
să-şi focalizeze atenţia pe sarcină
şi pe îndeplinirea obiectivelor legate de aceasta. Când nu există
un scop precis, atenţia sportivului fluctuează de la un gând la altul, fără o anumită direcţie. Stabilirea unui scop specific determină sportivul să-şi focalizeze atenţia pe sarcina care este asociată
cu acel scop. Gândiţi-vă la un luptător care ştie că trebuie să-şi fixeze adversarul la podea. Focalizându-se pe un procedeu care ar
putea să îl ajute să-şi îndeplinească scopul, el îl va exersa la antrenamente până la măiestrie şi astfel îşi va putea îndeplini scopul.

Mobilizarea efortului

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 influenţează comportamentul sportivilor în

mod indirect prin intermediul unor
importanţi factori psihologici cum
ar fi încrederea în sine şi anxietatea. Există şi mecanisme directe
prin care scopurile influenţează
performanţa sportivă. Avem patru
modalităţi directe prin care performanţa poate fi îmbunătăţită
prin stabilirea scopurilor.

Odată atenţia direcţionată spre
un ţel particular, este necesar ca
sportivul să depună efortul necesar pentru atingerea acestui scop.
Această creştere sau mobilizare a
efortului va avea un efect pozitiv
asupra îmbunătăţirii performanţei.
Să luăm în considerare un fotbalist care vrea să-şi îmbunătăţească tehnica de execuţie a loviturilor libere. Stabilirea unui scop în
această direcţie are ca efect creş-

parteneri şi sponsori

terea efortului la antrenamente sau
chiar după terminarea acestora pentru a-şi îndeplini această sarcină.

Persistenţa
Mulţi sportivi pot să-şi focalizeze efortul şi atenţia pentru ameliorarea abilităţilor pentru câteva
minute sau un antrenament întreg, 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 îndeplinească. Pentru că un învingător nu va renunţa niciodată iar
cel care renunţă nu va fi un învingător. Eduard Carol Novak, singurul medaliat al României la Jocurile 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 inferioară a piciorului drept. Accidentul nu l-a descurajat deloc pe
Novak, care s-a apucat de ciclism,
sportul care i-a adus recunoaşterea mondială. Secretul său constă
printre altele în persistenţa la antrenamente şi în stabilirea unor
scopuri clare şi precise.

Dezvoltarea unor noi
strategii de învăţare
Stabilirea unor scopuri are şi
avantaje ascunse prin încurajarea dezvoltării unor noi strategii
de învăţare. Fără a-şi propune
îmbunătăţirea abilităţilor existente, un sportiv s-ar mulţumi
cu strategiile de învăţare şi cu
deprinderile existente fără a mai
progresa. Formularea de noi scopuri nu numai că direcţionează
atenţia, mobilizează efortul şi
susţine persistenţa, dar în acelaşi timp obligă sportivul să înveţe 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 medie de 20 de puncte. Pentru ca
să realizeze acest lucru, el trebuie să înveţe noi tehnici sau
abilităţi cum ar fi aruncarea din
semi-cârlig.
Ar trebuie să luăm în considerare tehnica stabilirii scopurilor
în toate domeniile vieţii sportive
de la activitatea recreaţională până la dezvoltarea abilităţilor din
sportul profesionist şi chiar pentru o dezvoltare a carierei pe termen lung.
Va urma

