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„U“n punct de vedere

“U” Cluj, trecut, 
prezent şi viitor (2)

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

de Administraţie al „U”

“U” Cluj este cel mai 
vechi club sportiv 
universitar 
românesc, un club de 
tradiţie a excelenţei, 
concordiei şi fair-
play-ului. 
Însemnătatea aparte 
a lui “U” Cluj constă 
în realizarea în 
România, a primului 
pas spre întâlnirea educaţiei fizice cu educaţia 
intelectului, care este reprezentarea concretă a 
idealului greco-latin “mens sana in corpore sana”.
De asemenea “U” Cluj înseamnă reprezentarea cu 
onoare a Ardealului în peisajul sportiv naţional şi 
internaţional. Mulţi dintre copii şi adolescenţii 
Transilvaniei, datorită iubirii faţă de atletism , 
baschet, judo, rugby, handbal şi alte sporturi au 
învăţat mult mai bine şi au dat o importanţă mai 
mare jocului din timpul liber, avand drept ţel să 
studieze la una dintre universităţile clujene, iar, apoi 
să facă parte dintr-un club sportiv de prestigiu, care 
să le pună în evidenţă aptitudinile. 
Cu astfel de tineri în componenţă “U” Cluj a crescut 
într-un an cât alţii în şapte, îmbogăţindu-şi 
permanent palmaresul cu medalii olimpice, titluri 
mondiale, europene şi naţionale, cu noi şi noi 
recorduri. A devenit astfel clubul de suflet al 
clujenilor, un mare simbol al oraşului, dar şi al 
Ardealului. În tradiţia lui “U” Cluj, performanţa nu 
are voie să ia pauză.
Nu în ultimul rând, “U” Cluj este un purtator de 
simbol al prieteniei şi  concordiei spre unitatea întru 
performanţă intelectuală şi fizică în marea varietate 
etnică ardeleană. 

 Baschetbalistele au nevoie de întăriri. 
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Voleibalistele Universității 

Cluj au înregistrat a cincea 

înfrângere consecutivă în 

actualul sezon de campionat. 

“Studentele” antrenate de Dan 

Gîrleanu sperau la prima victo-

rie în jocul precedent de pe te-

ren propriu cu CSM Lugoj, echi-

pă care suferise și ea numai în-

frangeri în acest debut de cam-

pionat. Mai mult, lugojencele nu 

aveau nici un punct în economia 

clasamentului, spre deosebire de 

“studente” care obținuseră un 

punct în partida cu Medicina Tg. 

Mureș. Echipele apropiate ca va-

loare au arătat un joc frumos iar 

victoria a aparținut echipei cu 

mai puține greșeli. Din păcate, 

“U” Cluj a pierdut partida din 

cadrul etapei a V-a a Diviziei cu 

scorul de 1:3. "Studentele" au 

cedat în primul set la limită, 

23:25 și l-au câștigat pe al doi-

lea cu scorul de 25:22. Jocul a 

fost echilibrat tot timpul însă 

greșelile personale au fost cele 

care au contat în ultimele două 

seturi care s-au încheiat cu sco-

rul de 18:25, respectiv 12:25. Du-

pă cinci etape, "U" Cluj are un 

punct în clasament, ocupând 

poziția a 11-a. În următoarea par-

tidă, cea din cadrul etapei a VI-

a a Diviziei A1 de volei feminin, 

Universitatea Cluj joacă în de-

plasare la echipa CS Volei Alba 

Blaj. Partida este programată pe 

data de 13 noiembrie 2012.

Parcurs greu 
pentru voleibaliste

În cadrul etapei a V-a a 

Diviziei A1 de volei mascu-

lin, jucătorii antrenaţi de 

Bogdan Tănase au înfruntat 

vicecampioana României, 

CVM Tomis Constanţa.

Cu un lot  puternic,  având 

în componenţă mai  mulţ i  ju-

cători străini,  constănţenii  au 

învins Univers i ta tea Cluj  cu 

scoru l  de  3 :1(25:9 ,  25 :15 , 

19:25,  25:12) .  Totuşi ,  “s tu-

denţ i i”  au avut  o prestaţ ie 

onorabi l iă  în faţa  unei  echi -

pe care joacă în cupele  euro-

pene,  caşt igând al  t re i lea set 

(25:19). Perioada dificilă pen-

tru “U” Cluj  se  completează 

cu încă două veşt i  re le,  doi 

d intre  ce i  mai  exper imentaţ i 

jucător i  a i  echipei  s -au acci -

dentat .  Este  vorba de “vete-

ranul” Romeo Lote i  ş i  Dan 

Todoran,  care vor  s ta  depar-

te  de teren o per ioadă.  An-

trenorul Bogdan Tănase spe-

ră,  totuşi ,  să- l  recupereze pe 

Dan Todoran până la part ida 

cu CSM Bucureşt i ,  programa-

tă pe data de 17 noiembrie 

2012 .  “ Am întâlnit  o echipă 

puternică la Constanţa,  cu 

mulţ i  jucători  străini dar am 

reuşit  o prestaţ ie frumoasă 

câşt igând un set.  Din păcate, 

s i tuaţ ia este în cont inuare 

foarte grea deoarece nu avem 

nici  un punct câşt igat.  Setul 

obţinut la Constanţa îmi dă 

speranţa că jocul echipei se 

va îmbunătăţ i  ş i  că vom reu-

şi  să adunăm puncte în urmă-

toarele part ide. În plus mai 

avem şi  doi accidentaţ i ,  dar 

sper până la meciul cu CSM 

Bucureşt i  să- l  recuperăm pe 

Dan Todoran. În meciul urmă-

tor,  de la Zalău, îmi propun 

să facem un joc bun şi  să ie-

şim cu fruntea sus. Voleiba-

liştii universitari au jucat par-

t ida din cadrul etapei a VI-a 

în f ieful campioanei en t i tre 

CS Remat Zalău, sâmbătă, 10 

noiembrie,  de la ora 18:00. 

Voleibaliştii au avut o prestație bună 
în fața vicecampioanei
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Ioan Ani Senocico, fost 

handbalist la „U” 

Transilvania şi antrenor la 

juniorii, a preluat echipa 

de seniori începând cu 

etapa a VI-a a Ligii 

Naţionale de handbal mas-

culin. Tânărul antrenor 

şi-a încununat debutul cu o 

victorie în faţa proprilor 

suporteri, învingând 

Energia Pandurii Târgu Jiu 

cu scorul de 28-26. „U” 

Transilvania nu obţinuse 

nici o victorie în acest 

debut de campionat al 

sezonului 2012-2013. A 

urmat apoi o pauză în Liga 

Naţională de handbal mas-

culin până pe 11 noiembrie 

2012, dată în care „U” 

Transilvania are programa-

tă partida din cadrul etapei 

a VII-a, în deplasare la 

echipa CSM Ploieşti.

Într-un interviu pentru revis-

ta clubului, Numai „U”, Ioan 

Ani Senocico vorbeşte despre 

primele impresii ca antrenor 

principal la echipa de senori.

Numai „U”: Te afli în faţa unei 
noi provocări. Ce simţi?

I. A. Senocico: Este într-ade-

văr o provocare din punct de 

vedere profesional, din care sper 

eu, cât şi echipa să avem o co-

laborare de lungă durată. Eu 

sunt la început de drum iar echi-

pa este tânară, aşa că o să creş-

tem împreună şi sper să facem 

o figură bună împreună.

Numai „U”: Un debut cu o vic-
torie... Te-ai aşteptat?

I. A. Senocico: Da. Sincer, 

da. Asta pentru că am crezut în 

echipă. Schimbarea de antrenor 

aduce schimbare de atiutudine. 

Bineînţeles că într-o săptămâ-

nă nu aveam cum să schimb eu 

toate aspectele tehnico-tactice. 

Ceea ce am putut să fac mai 

mult a fost să lucrez la mora-

lul băieţilor, dar în proporţie de 

90% a fost vorba de munca fos-

tului antrenor Liviu Jurcă.

Numai „U”: Ce aşteptări? Sau 
mai bine zis care este obiec-
tivul tău, al echipei?

I. A. Senocico: Majoritatea 

băieţilor sunt tineri şi sper să 

reacţioneze cât mai repede, să 

trecem peste perioada neferici-

tă de la începutul campionatu-

lui. Au valoare şi trebuie să for-

măm un grup, o echipă compe-

titivă, profitând de pauza din 

ligă, la asta am lucrat. Obiec-

tivul este unul realist dar mai 

mult ne gândim să ne îmbună-

tăţim fiecare joc ce urmează, 

să pornim cu gândul de obţine 

puncte în fiecare partidă. Cu al-

te cuvinte să facem jocuri bu-

ne, indiferent de echipă.

Numai „U”: Te-ai fi aşteptat să 
ajungi să antrenezi echipa de 
seniori aşa de repede?

I. A. Senocico: Mă aşteptam 

într-o bună zi dar nu aşa de re-

pede. Ca jucător al acestei echi-

pe, cred că oricare visează să 

fie antrenor la „U”. În cazul 

meu şi circumstanţele au fost 

favorabile, oricum fiind antre-

nor la juniori am fost aproape 

de băieţi tot timpul. Trecerea 

mea ca antrenor principal mă 

bucură foarte mult şi îmi do-

resc să demonstrăm că suntem 

o echipă pentru că handbalişii 

care fac parte acum din echipă 

au toţi pontenţial şi adevărate 

calităţi individuale.

Numai „U”: Dacă va fi  nevoie, vei 
reveni pe teren să ajuţi echipa?

I. A. Senocico: Nu, nu mă gân-

desc în mod real la asta dar nu se 

ştie nicodată. Eu sper să nu fi e ne-

voie să revin eu în teren să ajut 

echipa. Am încredere în ei că pu-

tem face ceva împreună, fără să fi e 

nevoie să revin eu ca jucător, ci 

din postura de antrenor.

Ioan Ani Senocio: „Schimbarea 
de antrenor aduce 
schimbare de atitudine”

Monitorul de Cluj publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE 
primite prin e-mail (anunturi@monitorulcj.ro) 

şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127
* Pentru persoane fizice, în ziarul tipărit şi pe pagina de internet www.monitorulcj.ro Detalii în pagina 10
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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

-50C
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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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

Pentru prima dată califi cate 

în grupele Ligii Campionilor, vi-

cecampioanele României n-au 

fost pradă uşoară pentru echipe-

le campioane cu care au jucat în 

grupa B al acestui sezon Cham-

pions League, 2012-2013. Chiar 

dacă au pierdut cele patru par-

tide disputate până acum, “stu-

dentele” au practicat un joc demn 

de nivelul celei mai importante 

competiţii intercluburi din Euro-

pa. În tur, echipa noastra a pier-

dut la doar un gol diferenţa în 

faţa slovenelor, ceea ce le da în-

credere ca pot obţine o victorie 

în partida de azi, în faţa propri-

ilor suporteri şi totodată prima 

voctorie din Liga Campionilor.

Programul şi rezultatele echi-
pei “U” Jolidon în Champions 

League este următorul:
 14 octombrie: Krim Ljubljana 

- "U" Jolidon 28-27

 20 octombrie: “U” Jolidon - 

Gyor ETO 25-30

 27 octombrie: “U” Jolidon - 

Podravka Koprivnica 19-20

 4 noiembrie: Podravka Kopri-

vnica - "U" Jolidon 27-21

 11 noiembrie: “U” Jolidon - 

Krim Ljubljana

 17 noiembrie: Gyor ETO – “U” 

Jolidon.

“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 Sloveniei se 

poate lauda pe plan inter-

naţional cu 5 finale ale EHF 

Champions League dintre 

care 2 câştigate. Slovenele 

şi-au adjudecat trofeul în 

s e zonu l  2000 /2001  ş i 

2002/2003, cea mai recentă 

f ina l ă  f i i nd  juca tă  în 

2005/2006, pierdută în faţa 

formaţiei Viborg. În actua-

la ediţie de Champions Lea-

gue, slovenele au pierdut 

toate partidele cu excepţia 

celei jucate cu “U” Jolidon, 

în care s-au impus la limi-

tă. Rezultatele înregistrate 

de RK Krim Mercator sunt: 

RK Krim Merador – “U” Jo-

lidon (28-27), HC Podravka 

– RK Krim Mercator (25-22), 

RK Krim Mercator – Gyor 

Audi ETO (20-31) şi Gyor 

Audi ETO – RK Krim Merca-

tor (29-22).

Lotul echipei RK Krim Mercator 
este format din următoarele 
jucătoare pe post:
 Bodnieva Liudmila– pivot 
(15.10.1978, 
înălţime 180 cm), 
 Daniela De Oliveira 
Piedale (BRA)– pivot 
(02.03.1979, 
înălţime 175 cm), 
 Gregorg Sanja- pivot 
(14.08.1990, 
înălţime 178 cm), 
 Grubisic Jelena –  portar 
(20.01.1987, 
înălţime 184 cm),  
 Jankovic Alja – 
coordonator (10.09.1989, 
înălţime 170 cm), 
 Kain Gabriella (SWE)- 
portar (25.03.1981, 
înălţime 179 cm), 
 Krpez Catarina- extrema 
dreapta (02.05.1988, 
înălţime 170 cm), 
 Lazovic Varlec Barbara- 
coordonator (04.01.1988, 
înălţime 183 cm), 
 Martin Carmen (SPA)- 
extrema drapta 
(29.05.1988, 
înălţime 169 cm), 
 Mavsar Tamara- extrema 
stanga (01.04.1991, 
înălţime 178 cm) 

 Muller Susan (GER)- inter 
dreapta (26.05.1988, 
înălţime 186 cm), 
 Penezic Andrea (CRO) – 
inter stanga (13.11.1985, 
înălţime 186 cm), 
 Potisek Spela- extrema 
dreapta (25.02.1993, 
înălţime 184 cm), 
 Son Maja- inter stanga 
(23.02.1988, 
înălţime 181 cm), 
 Stefanisin Sergeja  – 
portar (19.09.1974, 
înălţime 184 cm), 
 Torstensson Linnea 
(SWE)- inter stanga 
(30.03.1983, 
înălţime 186 cm), 
 Vergeliuk-Strile Maryna 
(UKR)- inter dreapta 
(24.06.1978, 
înălţime 182 cm), 
 Wörz Nina Christin- 
centru (14.11.1980, 
înălţime 180 cm) 
 Zrnec Maja- inter stanga 
(31.05.1988, 
înălţime 166 cm), 
 Zulic Nina- centru (04.12. 
1995, înălţime 172 cm)

RK Krim Mercator (SLO) 
– Prezentarea echipei
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După un început greu de 

campionat în care au întâl-

nit, în primele etape, cele 

mai puternice echipe ale 

Diviziei A, “studentele” au 

început să joace din ce în ce 

mai bine, obținând două vic-

torii extrem de importante 

în economia clasamentului. 

Cu doar două achiziții nota-

bile pentru acest sezon, ameri-

canca Daphnee Frieson și ungu-

roiaca Andrea Vincze,  în care 

staff-ul tehnic și-a pus toată în-

crederea, dar care nu s-au ridi-

cat la nivelul așteptărilor, “U” 

Cluj face față greu adversarelor 

care au loturi foarte puternice. 

În cele din urmă americanca a 

și părăsit lotul pe motiv că nu s-

a acomodat cu orașul. Astfel, ma-

nagerul Cornel Săftescu speră să 

mai aducă cel puțin o jucătoare 

valoroasă pentru a avea pretenții 

la mai multe victorii de-a lungul 

campionatului. “Mai avem nevo-

ie de cel puțin o jucătoare, dacă 

nu chiar doua, care să ne ajute, 

pe lângă Flavia Ferenczi și cele-

lalte care se descurcă bine, dar 

nu suntem suficient de puterni-

ce ca echipă în acest moment, 

deși avem un joc bun. Sper să 

găsim fonduri cât de curând, să 

mai facem un transfer”, a decla-

rat oficialul echipei de baschet 

feminin. 

Echipa de baschet feminin Uni-

versitatea Cluj a jucat miercuri, 

7 noimebrie, partida din cadrul 

etapei a IX-a a Diviziei A, in fi-

eful formației CS Rapid București. 

Universitarele au fost invinse cu 

scorul de 74-62 la finalul un joc 

bun practicat de baschetbaliste-

le noastre. Căpitanul Flavia Fe-

renczi (foto) a fost și de aceas-

tă dată principala marcatoate 

pentru “U” Cluj cu 34 de punc-

te, plus 5 recuperari și 4 pase 

decisive. A doua marcatoare pen-

tru “U” Cluj a fost Adriana Pri-

cop cu 10 puncte.

"Sudentele" au disputat aceas-

tă partidă după o pauză de o 

săptămână, meciul din etapa a 

VIII-a cu Olimpia București fi-

ind amânat din motive financi-

are ale echipei bucureștene. De 

asemenea, partida din cadrul 

etapei a VI-a contra formației 

ACS Tg. Secuiesc a fost anulat, 

pe motiv că echipa din Tg. Se-

cuiesc s-a retras din campionat. 

Astfel, echipa noastră are cu do-

uă meciuri mai puțin în campi-

onat iar în cele șapte jocuri dis-

putate până acum a obținut do-

uă victorii și a înregistrat cinci 

înfrângeri. În acest moment "U" 

Cluj ocupă poziția a 13-a în cla-

samentul Diviziei A cu 9 punc-

te. În următoarea etapă, a X-a, 

“U” Cluj va juca în deplasare la 

Sf. Gheorghe cu formația ACS 

Sepsi SIC, sâmbătă, 10 noiem-

brie 2012, urmând ca duminică, 

luni și marți să evolueze la tur-

neul național U23, care va avea 

loc la București.

Baschetbalistele 
au nevoie de întăriri

Ovi TEBU

Fundaşul american al echi-

pei “U” Mobitelco, Tyler 

Morris, a luat decizia de a 

renunţa la cariera de jucă-

tor în urma complicaţiilor 

apărute la genunchi.

“Cred că numărul de inter-

ventii avute de-a lungul timpu-

lui la genunchi m-au afectat. 

Trei doctori diferiţi mi-au reco-

mandat să renunţ la cariera de 

jucător pentru că dacă voi con-

tinua să joc la acest nivel voi 

avea probleme în viitor. Docto-

rii din România au făcut o trea-

bă foarte bună tratametul a fost 

foarte bun, au făcut tot ce era 

omeneşte posibil pentru a re-

veni pe teren. Îmi va lipsi acest 

club, îmi va fi greu să accept 

că nu mai fac parte din aceas-

tă echipă, îmi vor lipsi colegii, 

îmi vor lipsi oamenii din Cluj 

care m-au tratat ca şi cum aş 

face parte din familie, de când 

am venit la Cluj. Le mulţumesc 

tuturor pentru oportunitatea pe 

care mi-au dat-o să joc la acest 

club să fac parte din această fa-

milie. A fost o perioadă speci-

ală şi vreau să le mulţumesc tu-

turor pentru că m-au primit cu 

braţele deschise în oraşul vos-

tru şi în ţara voastră. Sper că 

nu mă veţi uita, eu cu siguran-

ta nu voi uita Clujul", a decla-

rat, conform www.u-mobitelco.

ro, Tyler Morris.

În altă ordine de idei, bas-

chetbaliştii Steve Ross şi Alex 

Pop au fost prezenţi, marţi, 6 

noiembrie, la antrenamentul ju-

niorilor sub 14 ani de la şcoa-

la "Ion Agârbiceanu".

Tyler Morris s-a retras din activitate
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CULTURISM 
& FITNESS

Culturiștii CSU au obținut rezultate excelente la Cupa României, desfășurată we-

ekend-ul trecut la Bistrița (3-4 noiembrie 2012). Sportivii antrenați de Mihai Florea 

s-au impus la proba de culturism, obținând locuri pe podium. Astfel, Văsuț Sebas-

tian a obținut locul 1 la categoria 75 kg. Tot locul 1 l-a obținut și Căpușan Aurelean 

la categoria sa, 100 kg. Berbecar Florin a ocupat locul 2 la categoria 90 kg, podiu-

mul fiind completat de un alt sportiv al CSU, Lungu Andrei, care s-a clasat al trei-

lea la aceeași categorie. Culturistul Cojocaru Taut Nelu a ocupat locul 3 la catego-

ria 70 kg. După acest concurs antrenorul Mihai Florea a declarat: „ Așa cum ne as-

teptam, Cupa României este o tradiție pentru noi și o ocazie de a ne confirma locu-

rile pe podium. Sunt mândru de sportivii clubului care și-au demonstrat înca o da-

tă valoarea și supremația în această competiție”.

SCRABBLE
Clubul Sportiv Universitatea Cluj și Federația Română de Scrabble au organizat 

în perioada 2-4 noiembrie la Hotel Ary din Cluj-Napoca etapa a 4-a a Campionatu-

lui Național de Scrabble, individual și pe echipe. Sportivii de la „U” au avut din nou 

o comportare excelentă, câștigând 5 din cele 6 probe disputate. Astfel, CS Univer-

sitatea conduce confortabil clasamentul pe echipe în fața principalei rivale Locomo-

tiva București, având nevoie de o singură victorie în cele 6 probe ale ultimei etape 

din campionatul acestui an, pentru a deveni campioană națională. Merită remarca-

tă evoluția întregului lot clujean, în care pe lângă obișnuiții podiumurilor Alexan-

dru Gheorghiu, Vasile Mihalache, Corneliu Faur sau Septimiu Crivei, de data aceas-

ta prim-planul l-au avut sportivii Dan Sibef, Daniela Boldor, Andrei Alexandrov și 

Alexandru Czaher, care au câștigat fiecare câte o probă de concurs. După 4 din ce-

le 5 etape ale competiției individuale, 6 sportivi de la „U” se află în Top 10: Alexan-

dru Gheorghiu (locul 2), Vasile Mihalache (locul 4), Corneliu Faur (locul 5), Septi-

miu Crivei (locul 6), Dan Sibef (locul 8) și Andrei Alexandrov (locul 10). Campio-

natul Național de Scrabble programează etapa finală la sfârșitul lunii noiembrie.

Patrice PODINA

Două evenimente din sfera 

rugby-ului ne reţin atenţia 

la sfârşitul acestei săptă-

mâni. Primul dintre ele este 

programat, sâmbătă (10 

noiembrie), de la ora 10.00, 

la Suceava, acolo unde rig-

by-ştii de la „U” Cluj vor 

întâlni formaţia locală CSM 

Bucovina, în optimile de 

finală ale Cupei României. 

Alb-negrii pornesc favoriţi 

în condiţiile în care moldo-

venii s-au dovedit a fi cea 

mai slabă echipă din 

Divizia Naţională, fără 

niciun punct acumulat în 

sezonul regulat.

De partea cealaltă „U” Cluj 

a avut evoluţii apreciate de toţi 

adversarii întâlniţi în Super Li-

ga Naţională, unde vor conti-

nua să joace şi în sezonul 2013, 

în ciuda dificultăţilor financia-

re cu care se confruntă. Dacă 

trec de suceveni rugby-ştii de 

la „U” se califică în sferturile 

de finală ale cupei, meciurile 

urmând a fi programate în da-

ta de 17 noiembrie.

Cel de al doilea eveniment 

important este confruntarea din-

tre echipele naţionale ale Ro-

mâniei şi Japoniei, programat 

tot sâmbătă (10 noiembrie), dar 

de la ora 16.00, pe Stadionul 

„Arcul de Triumf” din Bucu-

reşti. Din rândul „stejarilor” fa-

ce parte şi pilierul de la Uni-

versitatea Cluj, Romulus Boar.

În altă ordine de idei junio-

rii Vasile Paraschiv şi Vlad Ro-

tar, plus tehnicianul Horea Hâm-

pea, au participat la începutul 

acestei săptămâni la Turneul Fi-

nal al Campionatului European 

Under19, din Portugalia. „Ste-

jarii mici” au terminat compe-

tiţia europeană pe poziţia a V-a, 

după 10-16 cu Spania, 11-20 cu 

Georgia şi 33- 15 cu Rusia.

sursa text: 

patricepodina.wordpress.com

Rugby-stul Romulus Boar 
joacă pentru „stejari”, „U” 
Cluj în Cupa României

Nume: Mihai Pantis  
Sport: Scrabble
Data nasterii: 04.11.1983

Nume: Fabian Iuliu
Sport: Scrabble
Data nasterii: 10.11.1964

Nume: Andrei Martin
Sport: Atletism
Data nasterii: 10.11.1991

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

Caracteristicile scopurilor eficiente
Colţul psihologului

Dr. psiholog Marius Crăciun
„Un scop bine ales îţi garan-

tează 50% din reuşită.” – 

Abraham Lincoln

Cercetările din psihologia spor-

tului şi practica antrenoratului au 

relevat un număr de principii sau 

caracteristici ale scopurilor efi cien-

te. Nu toate tehnicile de stabilire a 

scopurilor sunt la fel de efi ciente. 

Iată care sunt cele mai importante 

principii care ar trebui respectate 

într-un program de stabilire a sco-

purilor.

Scopurile trebuie să fi e specifi ce, 
măsurabile şi observabile

Este difi cil de determinat dacă 

un scop formulat în termeni gene-

rali şi nespecifi ci este îndeplinit. 

Dacă un jucător de tenis îşi fi xea-

ză ca scop să devină mai efi cient 

şi mai bun la serviciu, cum va şti 

că obiectivul a fost îndeplinit? O 

sursă de informaţie ar putea fi  sta-

tistica victorii-înfrângeri, care ar pu-

tea fi  neconcludentă pentru că de-

pinde şi de valoarea adversarului. 

Ar putea fi  mai multe victorii cu 

adversari mai slabi şi acest lucru 

nu ar putea pune în evidenţă pro-

gresul realizat la serviciu. Terme-

nii: specifi c, măsurabil şi observa-

bil sunt legaţi unii de ceilalţi. Un 

scop specifi c este acela care se fo-

calizează exact pe sarcina de atins. 

De exemplu, „să am un procentaj 

de 80% din aruncări libere” este 

specifi c, dar „să devin un bun ju-

cător de baschet”, nu este specifi c. 

Un scop măsurabil este unul care 

poate fi  cuantifi cat, în sensul că ştii 

exact cât de aproape eşti să-l reali-

zezi. Scopul general „să devin mai 

bun la serviciu” în tenis nu este 

măsurabil, pentru că nu ştii când 

ai realizat ce ţi-ai dorit. Un scop 

observabil este unul care poate şi 

măsurat, pentru că îl poţi vedea. 

De exemplu, scopul „să ajung la 

80% procentaj la aruncările libere” 

este observabil şi în acelaşi timp 

măsurabil, pentru că dacă ajung la 

70 % procentaj, ştiu că nu ai reu-

şit. Scopurile de performanţă ob-

servabile sunt legate de anumite 

comportamente şi sunt orientate 

spre acţiune. Singura cale prin ca-

re putem măsura realizarea scopu-

rilor este de a le observa în termeni 

comportamentali. Dacă scopurile 

sunt specifi ce, măsurabile şi obser-

vabile, vom putea monitoriza spor-

tivul în acţiune şi să ne dăm sea-

ma dacă el îşi realizează obiectivul 

sau comportamentul.

Identifi carea clară a unor terme-
ne de realizare

La tenis, nu se obţine mare lu-

cru dacă un jucător îşi fi xează ca 

scop să realizeze primul serviciu în 

proporţie de 60 %, fără a specifi ca 

o limită de timp pentru acest lucru. 

Va fi  îndeplinit scopul până la ur-

mătorul turneu ? Până la sfârşitul 

sezonului ? Sau până la sfârşitul ca-

rierei sportive? Stabilind un scop 

de lungă durată fără a specifi ca com-

ponenta temporală introduce incer-

titudine în întregul proces. Stabilin-

du-se un termen prea scurt se poa-

te crea senzaţia că scopul nu poa-

te fi  atins şi sportivul se descura-

jează. Termenele prea lungi pentru 

atingerea scopurilor pot avea de 

asemenea efecte negative. Dacă un 

sportiv poate realiza o sarcină în 

30 de zile, nu trebuie să-i acordăm 

60 de zile, pentru că el va avea ten-

dinţa de a folosi întregul timp pen-

tru realizarea activităţii. Un scop 

bine stabilit trebuie să fi e temporal 

în sensul că trebuie să se specifi ce 

constrângerile de timp asociate, dar 

să refl ecte şi o durată adecvată pen-

tru realizare. Componenta tempo-

rală a scopului adaugă caracteris-

tici motivaţionale acestuia.

Util izarea unor scopuri 
de difi cultate moderată

Majoritatea cercetărilor în dome-

niu sunt focalizate pe aceste aspec-

te. Scopurile de difi cultate modera-

tă sunt mai efi ciente şi sunt utiliza-

te de majoritatea sportivilor olim-

pici. Scopurile au valoare limitată 

dacă nu este nevoie de efort ca să 

fi e realizate. Altfel, participanţii îşi 

vor pierde interesul. La fel, scopu-

rile care sunt prea difi cile pot con-

duce la frustrare, scăderea încrede-

rii şi performanţă scăzută. Secretul 

constă în a păstra un echilibru între 

provocare şi accesibilitate, lucru ca-

re nu este uşor. Scopurile trebuie să 

fi e de difi cultate moderată astfel în-

cât sportivii să muncească mult şi 

să se întrebuinţeze pentru a le atin-

ge. În acelaşi timp, un scop trebuie 

să fi e realist, în sensul că sportivul 

trebuie să creadă că el poate fi  atins. 

Dacă scopul este perceput de spor-

tiv ca nerealist sau irealizabil, el poa-

te să se descurajeze şi să nu mai în-

cerce îndeplinirea lui. Acronimul 

SMART este utilizat de psihologii 

sportivi americani pentru a ajuta 

sportivii să-şi reamintească cele 

cinci caracteristici importante ale 

unor scopuri bine stabilite. Scopu-

rile trebuie să fi e Specifi ce, Măsu-

rabile, orientate spre Acţiune şi re-

alizate în limite de Timp. Acest acro-

nim SMART este folositor sportivi-

lor pentru că îi ajută să-şi reamin-

tească aceste cinci caracteristici im-

portante ale scopurilor.

Scopurile stabilite trebuie notate 
şi progresele obţinute monitori-
zate

Un scop efi cient este unul pe 

care sportivul îl notează şi îl mo-

nitorizează regulat pentru a deter-

mina dacă s-au făcut progrese. Tre-

buie avut grijă ca acest lucru să 

nu se transforme într-o sarcină la-

borioasă şi istovitoare. Dacă v-aţi 

fi xat un scop important pe care 

vreţi într-adevăr să-l atingeţi, atunci 

trebuie notat şi văzut cum ar pu-

tea fi  îndeplinit. Un scop efi cient 

nu este unul la care doar te gân-

deşti şi apoi uiţi de el. La fel nu 

este ceva pe care îl notezi, fi xezi 

o dată pentru realizarea lui şi apoi 

deschizi caietul anul viitor pentru 

a vedea dacă a fost realizat.

Un exemplu pot fi  sportivii ca-

re lucrează în sala de forţă. Ei sunt 

solicitaţi să-şi noteze într-un jur-

nal zilnic numărul de kilograme 

ridicate şi numărul de repetiţii pen-

tru fi ecare exerciţiu. Notând sco-

pul în kilograme şi repetiţiile pen-

tru fi ecare exerciţiu, sportivul es-

te capabil să-şi monitorizeze pro-

gresul zilnic sau săptămânal. Fără 

un astfel de sistem de înregistra-

re, este mai greu pentru sportiv să 

înregistreze un progres susţinut 

pentru atingerea scopurilor.

Monitorizarea performanţei în-

tr-un sport dinamic cum ar fi  teni-

sul sau baschetul necesită ajutor 

din partea antrenorilor şi a colec-

tivului tehnic pentru a ţine eviden-

ţa unor parametri semnifi cativi din 

timpul meciurilor. Este destul de 

uzual ca antrenorii să înregistreze 

statistica jucătorilor în sporturi cum 

ar fi  tenis, baschet sau volei, dar 

este mai puţin comună monitori-

zarea scopurilor de proces. Cu aju-

torul înregistrărilor video de la me-

ciuri, sportivii ar putea afl a mai 

obiectiv dacă scopurilor lor de pro-

ces, cum ar fi , menţinerea unei 

anumite poziţii a corpului, au fost 

realizate. Va urma


