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2012 pentru Clubul 
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Sorin Grozav, prof. Univ.dr. ing.
Preşedintele Cosiliului 

de Administraţie al „U”

vă urează 
Crăciun Fericit 
şi La Mulţi Ani! 

Cu 141 de medalii, din 
care 47 de aur și 46 de 
argint, anul 2012 este de 
departe cel mai bun al 
Clubului Sportiv 
Universitatea. Suntem 
singurul club universitar, 
din cele 26 din toată ţara, 
care obţine o medalie 
olimpică la Londra 2012, 
și tot singurul cu o echipă calificată în Champions 
League. Mai bine de atât nici nu se putea! Dar 
realizările clubului sunt excelente nu numai în plan 
sportiv. În 2012, clubul se mută în casă nouă, în 
căminul sportivilor studenţi Sportul XXI, din Parcul 
Sportiv “Iuliu Haţieganu”. Mulţumim Universităţii 
“Babeș-Bolyai” pentru felul în care ne sprijină! Iată că, 
după sediu, baza de recuperare și refacere, sala de forţă, 
sala de culturism și fitness, acum avem o casă nouă și 
confortabilă pentru sportivii noștri. Urmează, în 2013, 
cantina și baza sportivă de pregătire și cantonament.
Clubul a devenit în ultimii ani din ce în ce mai mare, 
mai atractiv, mai puternic, și asta pentru că a avut 
parte de un colectiv de excepţie, sportivi și antrenori, 
pentru că a fost iubit de universităţile clujene și 
autorităţile administrative locale și judeţene. Este 
foarte important ca Clubul Sportiv Universitatea să 
rămână în continuare clubul fanion al orașului, 
judeţului și Transilvaniei, să servească excelenţa în 
sport așa cum a făcut-o până acum. Clubul Sportiv 
Universitatea nu a făcut, în toată existenţa sa, decât o 
singură politică: cea a sportului de înaltă performanţă. 
La sfârșit de an 2012, urăm sportivilor, antrenorilor, 
celor care iubesc și sprijină clubul, să aveţi parte de 
multe bucurii și realizări, iar sănătatea să vă 
însoţească peste tot. La Mulţi Ani!
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Voleibalistele Universităţii 

Cluj au obţinut prima victo-

rie din acest tur de campio-

nat al Diviziei A1 de volei 

feminin.

“Studentele” au câştigat con-

tra echipei CSM Volei Argeş Pi-

testi cu scorul de 3:0 (25:8, 25:19, 

25:19) în partida disputată vineri 

( 07.12.2012) pe teren propriu, 

din cadrul etapei a X-a. Voleiba-

listele noastre s-au impus fară 

emoţii în fata echipei oaspete, ca-

re au jucat mai bine în setul doi 

şi trei, însî fără a ameninţa vic-

toria noastră. Astfel, voleibalis-

tele "U" Cluj au obţinut o victo-

rie importantă pentru economia 

clasamentului. “U” Cluj avea do-

uă puncte în clasament, acumu-

late în urma câştigării a câte do-

uă seturi din două partide. Pen-

tru Universitatea Cluj au evolu-

at: Luminiţa Trombiţaş - Raluca 

Bucur, Timeea Ştirţ, Tanya Pau-

lin, Alexandra Bara, Petra Şikoş 

+ Angelica Podină - libero. Au 

mai jucat: Bianca Cenan, Delia 

Nilcă, Medeea Clăteşteanu. Du-

pă victoria cu piteştencele antre-

norul “U” Cluj, Dan Girleanu a 

declarat: “Am dominat meciul 

cap-coadă, de aceea ne-am per-

mis să introducem şi câteva re-

zerve, ca să joace mai mult. În 

seturile 2 şi 3, după ce am luat 

avantaj pe tabelă, au intrat Ce-

nan la Trombiţaş, Nilcă la Bara 

şi Clăteşteanu la Şikoş, dar nu 

sunt mulţumit de prestaţia lor. 

Am preferat să o menajez din nou 

pe Serafimova, ca să nu riscăm o 

accidentare mai gravă. În locul ei 

a jucat Bara. Este prima victorie 

din acest campionat şi pentru as-

ta sunt mulţumit”. După această 

victorie, Universitatea Cluj a acu-

mulat 5 puncte în clasament şi 

rămâne pe locul 11 în Divizia A1, 

la numai un punct diferenţă faţă 

de ocupanta locului 10, CSM Si-

biu. În etapa următoare, ultima 

din turul campionatului, voleiba-

listele noastre vor evolua în de-

plasare la SCM “U” Craiova, echi-

pa care ocupa locul 7 în clasa-

ment cu 15 puncte. Partida este 

programată  sâmbătă, 15 decem-

brie 2012. 

Victorie preţioasă 
pentru voleibaliste

Cu doar o etapă înaintea 

finalului de tur din campio-

natul masculin, voleibaliştii 

“U” Cluj au făcut deplasa-

rea la echipa Phoenix 

Şimleul Silvaniei, echipă 

nou promovată, dar una 

dintre revelaţiile acestui 

sezon de campionat. 

Forma bună traversată de ad-

versarii noştri, care se aflau la 

al treilea succes consecutiv, a 

fost fatală pentru “studenţi”, 

care au fost invinsi. Elevii an-

trenati de Bogdan Tanse au pier-

dut cu scorul de 0:3 (25-11, 24-

14, 25-17) în partida disputată 

sâmbătă (08.12.2012), joc care 

a făcut parte din cadrul etapei 

a X-a a Diviziei A1 de volei mas-

culin. Universitatea Cluj rămâ-

ne astfel fără nici o victorie în 

tur şi ocupă locul 11 în clasa-

ment. În etapa cu numarul XI, 

Universitatea Cluj joacă pe te-

ren propriu cu echipa Explorări 

Baia Mare. Partida este progra-

mată joi, 13 decembrie 2012 de 

la ora 16:00, la Sala Sporturi-

lor “Horia Demian”.

Phoenix Şimleul Silvaniei – “U” cluj 0:3
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M-am retras din activitatea de 

volei cand atinsesem apogeul ca-

rierei mele, deoarce ceasul biolo-

gic începea să sune şi imi doream 

foarte mult un copil. La varsta de 

39 de ani am ales sa renunţ la 

volei penrtu a ma dedica famili-

ei. Se pare că destinul nu a fost 

de accord cu această decizie şi 

m-a adus din nou pe terenul de 

volei. După activitatea sportivă 

de la ultima echipă la care am ju-

cat, Cannes (Franţa), drumul spre 

Cluj, spre casă a fost tot ce mi-am 

dorit. M-am întors aici fără să mă 

gândesc la carieră, voriam doar 

să am grijă de familie, să-mi cresc 

copilul. Lucrurile au luat o întor-

sătură fericită în acest sens, pen-

tru mine. M-am întâlnit întampla-

tor cu d. Vasu, directorul clubu-

lui dar şi cu prof. Girleanu care 

mi-au propus o colaborare. Mi-au 

propus să ajut echipa, să le ajut 

pe fete cu experienţa mea, dar 

din postura de antrenor second. 

N-am stat pe ganduri deoarece 

voleiul face parte din mine, nu 

puteam să refuz ceva ce mă re-

prezinta. Astfel, am început mun-

ca cu fetele pe teren, la antrena-

mente, de la egal la egal. Mi-am 

dat seama că încet, încet revin la 

condiţia fizică care mi-ar putea 

permite sa joc deşi nu asta îmi 

propusesem. Aşa că am decis să 

revin pe teren, să evoluez din nou 

sub culorile clubului. Din păca-

te, situaţia este grea pentru noi, 

ca echipă. Ar fi trebuit sa evolu-

ăm în divizia B dar datorită îm-

prejurărilor am rămas în continu-

are în Divizi A1. Motiv de bucu-

rie dar în acelaşi timp am rămas 

realiste, ştiind că nu vom avea 

viaţă uşoară în prima divizie. 

Echipa este în reconstrucţie, cu 

exceţia a două, trei jucătoare ex-

perimentate, lotul este format din 

jucătoare tinere dar cu potenţial. 

Cu gândul acesta am hotarat să 

revin pe teren, pentru a le ajuta 

pe fete. Avem un obiectiv ingrat 

pentru acest sezon, dar realist în 

acelaşi timp, luând în considera-

re situaţia din acest moment. Ne 

luptăm pentru rămânerea în Di-

vzia A1 în acest sezon. Sper să 

reuşim! Am încredere în fete, în 

noi, în unitatea echipei şi cred că 

o să ne îndeplinim obiectivul. As-

ta pentru prezent, pentru viitor 

tot de “U” aş vorbi, ca antrenor 

de data aceasta. Cu siguranţă 

acesta este visul multor sportivi 

care au trecut pe la una dintre 

echipele Clubului Sportiv Univer-

sitatea, să antreneze echipa la ca-

re au jucat si sub culorile careia 

au simţit mandria şi satisfacţia.

Luminiţa Trombiţaş

Universitatea Cluj, trecut 
și viitor pentru mine

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.

                  

ugetul FPTR

M
ET

EO

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?

SOCIALLLLL

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

În perioada 23-25 noiembrie 

2012, la Câmpulung Moldovenesc, 

a avut loc ultima etapă a Campi-

onatului Naţional de Scrabble, in-

dividual şi intercluburi. Sportivii 

de la "U" au dominat şi de aceas-

tă dată întrecerea pe echipe, în 

urma acestei etape “U” devenind 

din nou campioană naţională du-

pă 3 ani. Nici juniorii clujeni nu 

s-au lăsat mai prejos, completând 

vitrina de trofee a clubului cu ti-

tlul naţional pe echipe. Clubul 

clujean a fost urmat de cluburi-

le bucureştene Locomotiva şi Im-

petus la seniori, şi cluburile Ar-

gus Tg. Frumos şi Impetus Bucu-

reşti la juniori.

În clasamentul individual ge-

neral, 7 sportivi de la "U" au ter-

minat în Top 15: Alexandru Ghe-

orghiu (locul 3), Corneliu Faur 

(locul 4), Vasile Mihalache (locul 

5), Septimiu Crivei (locul 6), Dan 

Sibef (locul 9), Andrei Alexan-

drov (locul 10) şi Daniela Boldor 

(locul 12). De asemenea, Corne-

liu Faur a obţinut la sfârşitul anu-

lui competiţional titlul de campi-

on naţional la proba de Anticipa-

ţie şi locul 3 la proba de Libere, 

iar Alexandru Gheorghiu şi Sep-

timiu Crivei au devenit vicecam-

pioni naţionali la probele de Du-

plicat şi respectiv Libere. Totoda-

tă trebuie lăudat efortul jucători-

lor care au ratat la "mustaţă" po-

diumul pe probe: Vasile Mihala-

che la Libere şi Alexandru Cza-

her la Compunere, dar şi ascen-

siunea lui Dan Sibef, pentru pri-

ma oară în Top 10.

În clasamentul individual ge-

neral la juniori, Cristina Sandu 

de la “U” a obţinut titlul de vi-

cecampioană naţională, fiind ur-

mată de Iulian Mihai, locul 3 la 

general. În clasamentul pe pro-

be, aceeaşi Cristina Sandu a câş-

tigat titlul de campioană naţiona-

lă la proba de Duplicat, dar şi la 

proba de Libere, obţinând toto-

dată locul 3 la proba de Compu-

nere, Bianca Tudor şi-a adjude-

cat titlul de vicecampioană naţi-

onală la Compunere, iar Mihai Iu-

lian a obţinut două locuri 3, la 

Duplicat şi Libere. La categoria 

cadeţi, Steluţa Sandu a obţinut 

titlul de vicecampioană naţiona-

lă la general, un titlu de campi-

oană naţională la Compunere, un 

titlu de vicecampioană la Libere 

şi un loc 3 la Duplicat, iar Cos-

min Ichim s-a clasat pe locul 3 la 

Libere. La categoria prichindei, 

Cristian Caba şi Paula Mihalache 

au obţinut locul 2 şi respectiv 3 

în clasamentul general, Cristian 

devenind şi campion naţional la 

Compunere şi vicecampion naţi-

onal la Duplicat, iar Paula ocu-

pând locul 3 la Compunere.

Pe parcursul acestui an, alte 

medalii au fost obţinute de către 

sportivii de la “U” la Campiona-

tul Naţional de Scrabble Perechi, 

între care menţionăm: Septimiu 

Crivei şi Corneliu Faur (bronz-se-

niori), Cristina Sandu şi Iulian 

Mihai (aur-tineret) şi Bianca Tu-

dor şi Steluţa Sandu (bronz-tine-

ret). De asemenea, CS Universi-

tatea a ocupat locul 2 în Cupa 

României, iar Vasile Mihalache 

s-a clasat pe locul 2 la Cupa 

Romîniei la individual. În ceea ce 

priveste Campionatul Naţional 

Anglofon, Mihai Pantiş a devenit 

vicecampion naţional, iar Ovidiu 

Tămaş a obţinut locul 3.

Trăgând linie după un an com-

petiţional greu, secţia de scrabble 

a CSU a obţinut rezultate excelen-

te, aducând cinste clubului prin-

tr-un număr record de peste 30 de 

medalii la toate categoriile.

Septimiu Crivei: “2012 a însemnat pentru noi 
recâștigarea titlului național intercluburi, 
formarea unei echipe puternice și obținerea 
unui număr record de peste 30 de medalii.”
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Din partea echipei “U” Jolidon, 

convocate la lotul national pen-

tru Campionatul European din 

Serbia 2012, handbalistele Clara 

Vdineanu, Magdalena Paraschiv 

si Nicoleta Dinca au avut evolu-

ţii bune în partidele disputate pâ-

nă acum de naţionala României. 

“Tricolorele” antrenate de theni-

cianul Gheorghe Tadici au obti-

nut până acum urmatoarele re-

zultate ăn grupa D preliminară: 

România – Rusia (21-21), Româ-

nia – Islanda (22-19), România – 

Muntenegru (23-20). Meciul Ro-

mânia – Ungaria, din a doua gru-

pă preliminară s-a jucat aseară, 

de la 21:15, după închiderea edi-

ţiei revistei Numai “U”. 

“U” Jolidon

Handbalistele de la “U” Jolidon 

au profitat de pauza competiţona-

lă prilejuită de Campionatul Eu-

ropean şi se pregătesc pe plan lo-

cal. Elevele antrenate de Gheor-

ghe Covaciu au urmat şi un sta-

giu de pregătire la Vatra Dornei. 

Revenite la Cluj, “studentele” se 

antreneaza aici până la reluarea 

campionatului feminin de hand-

bal. Primul joc pentru “U” Joli-

don este programat în deplasare 

pe data de 8 ianuarie 2013, parti-

da restanta din etapa a VII-a con-

tra echipei SCM Craiova. În etapa 

a IX-a handbalistele noastre vor 

juca pe teren propriu în compa-

nia echipei HC Dunarea Brăila, pe 

data de 12.01.2013. În acest mo-

ment, “U” Jolidon ocupă locul 6 

în clasament, cu 8 puncte.

Liga Naţională de handbal 

masculin s-a reluat cu etapa 

a X-a, penultima din acest 

tur de campionat. 

“U” Transilvania a traversat cel 

mai greu început de sezon din ul-

timii ani, handbaliştii universi-

tari reuşind o singură victorie în 

cele nouă partide disputate până 

acum, dar şansele nu sunt com-

promise. Elevii antrenaţi de fos-

tul handbalist al Universităţii, 

Ioan Ani Senocico, întâlnesc în 

ultima etapă a turului Ligii Naţi-

onale principala contracandidată 

pentru rămânerea pe prima sce-

nă a handbalului românesc, Di-

namo Bucureşti. Bucureştenii au 

şi ei tot două puncte în clasa-

ment, la fel ca şi “U” Transilva-

nia, dar ocupă locul 11 în Liga 

Naţională. O victorie la Bucureşti 

în ultima etapă a acestui tur de 

campionat ar fi de bun augur pen-

tru “studenţi”, care i-ar apropia 

de echipa de pe locul 10 în acest 

moment, CSM Ploieşti, care are 

4 puncte adunate până acum. În-

să până atunci, “U” Transilvania 

întâlneşte azi, Universitatea Poli 

Timişoara, ocupanta locului 8 în 

clasament, cu 8 puncte. Referitor 

la această partida, antrenorul I. 

Ani Senocico a declarat: “Trecem 

printr-o perioadă destul de grea 

dar mă bucur că i-am recuperat 

pe Burcă, Daninfeld şi pe porta-

rul Cucuiet pentru aceste două 

partide care ne-au mai ramas în 

acest an. Eu sper să legăm rela-

ţiile de joc, baieţii să fie concen-

traţi şi să-şi dorească la fel de 

mult ca şi mine să facem un joc 

bun, să vedem o evoluţie de la 

meci la meci”.

Evoluţii la 
Campionatul European

S-a reluat Liga Naţională de handbal masculin

Foto: Silviu Cristea



6 Numai „U“   BASCHETBASCHETBASCHET BASCHET BASCHET

Baschetbaliştii formaţiei “U” 

Mobitelco s-au impus, cu sco-

rul de 83-70, în partida dis-

putată, în deplasare, în faţa 

grupării Energia Rovinari.

Meciul a contat pentru etapa 

a XII-a a Ligii Naţionale, iar la 

finalul întâlnirii, Hristo Niko-

lov, cu 19 puncte, a fost cel mai 

bun marcator din echipa cluje-

nilor. Bulgarul a fost urmat, în 

clasamentul celor mai buni mar-

catori, de Mihai Silvăşan, cu 15 

puncte, şi de Sean Barnette, cu 

13 puncte. De partea cealaltă, 

s-a remarcat Louis Darby Jr., au-

tor a 31 de puncte.

În urma succesului obţinut la 

Tg. Jiu, “U” Mobitelco a acumu-

lat 20 de puncte şi a urcat pe 

locul 4 în clasament, fiind la 

egalitate de puncte cu încă trei 

echipe.

"Am obţinut o victorie foar-

te importantă în faţa celor de la 

Energia Rovianri. Din punct de 

vedere colectiv, am jucat mai 

bine decât în meciurile anteri-

oare, însă, din nou, am avut pro-

bleme sub panou. În apărarea 

zonă am reuşit să oprim pătrun-

derile adversarului, iar când 

Energia s-a apărat în zonă ne-am 

comportat mai bine decât în ul-

timele două meciuri, am jucat 

mai agresiv. Energia a avut în 

Darby un jucător cu statistici in-

credibile!", a declarat, conform 

www.u-mobitelco.ro, antreno-

rul Niksa Bavcevic.

Pentru clujeni urmează par-

tida de pe teren propriu împo-

triva celor de la SCM Craiova. 

Meciul va avea loc, joi, 13 de-

cembrie, de la ora 19.30, în Sa-

la Sporturilor “Horia Demian”. 

Înaintea acestei întâlniri, “U” 

Mobitelco ocupă locul 4, în cla-

samentul Ligii Naţionale, în vre-

me ce SCM Craiova se află pe 

poziţia a 5-a, la egalitate de 

puncte cu echipa clujeană.

“U” Mobitelco se 
aproprie de podium

Baschetbalistele de la Universita-

tea Cluj traversează o perioada mai 

grea, după ce în prima parte a cam-

pionatului au obţinut trei victorii. 

"Studentele" antrenate de Florin Co-

vaciu au nevoie de întăriri dar şi ac-

cidentarile căpitanului Flavia Feren-

czi, de departe cea mai bună jucă-

toare din echipă, au cântărit greu în 

această perioadă. Flavia Ferenczi a 

acuzat mai multe accidentari în ul-

timul timp, atât la călcâi, cât şi la 

urmăr, neputând fi  folosită la capa-

citatea maximă în mai multe parti-

de. În partida precedentă, jucată we-

ekendul trecut în fi eful formaţiei CSU 

Alba Iulia, “studentele” au pierdut 

cu scorul de 87-35, într-un meci ca-

re a contat pentru etapa a XIV-a a 

Diviziei A de baschet feminin. Du-

pă această etapă, Universitatea Cluj 

rămâne pe locul 13 în clasament cu 

16 puncte. În etapa următoare, cu 

numarul XV a Diviziei A de baschet 

feminin, "studentele" joacă pe teren 

propriu cu formaţia CSM Bucureşti 

Sportul Studenţesc. Partida este pro-

gramată luni, 17 decembrie 2012, de 

la ora 12:00 la Sala Sporturilor “Ho-

ria Demian”.

Perioadă dificilă pentru baschetbaliste
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Rugbystul Romulus Boar de la “U” 

Cluj a fost convocat la lotul naţi-

onal al “Lupilor Bucureşti” pen-

tru partida de sâmbăta tracută, 

contra echipei franceze Agen în 

cadrul competiţiei AMLIN 

Challenge Cup. 

“Lupii” au învis dramatic pe Agen cu 

scorul de 25-22. Romulus Boar nu a ju-

cat în această partidă dar este un jucător 

pe serviciile căruia, antrenorul “lupilor” 

a contat în partidele precedente şi, cu si-

guranţă, vor urma şi altele.

“U” Cluj – Rugby masculin

În altă ordinde de idei, antrenorii 

echipei de rugby masculin: Horia Hîm-

pea şi Cristian Săuan dar şi preparato-

rul fizic, Peter Szabo au participat we-

ekend-ul trecut la Conferinţa Naţiona-

lă a Antrenorilor de Seniori, organiza-

tă de Federaţia Română de Rugby. De-

rek O’Sullivan, Educator IRB pentru pre-

gatire fizică şi colaborator apropiat al 

Federaţiei Irlandeze de Rugby IRFU, a 

condus un curs pentru preparatorii fi-

zici, continuând stagiul de nivel 1, des-

faşurat cu puţine săptămâni în urmă.

Planificarea/periodizarea antrenamen-

tului a fost tema principala a acestui 

curs.

În paralel, antrenorii de SuperLiga, 

Divizia Naţională de Seniori, Divizia A 

şi U19 s-au întrunit la Conferinţa Naţi-

onală a antrenorilor de seniori, unde pe 

lângă unele teme care privesc jocul ac-

tual la înalt nivel, la această întâlnire 

s-au discutat şi alte aspecte legate de 

colaborarea viitoare a antrenorilor de 

club cu cei din stafful FRR.

La finalul anului competiţional 2011/2012, 

Clubul Sportiv Universitatea Cluj vă pre-

zintă  topul celor mai buni sportivi ai clu-

bului nostru. În urma performanţelor re-

alizate pe durata acestui an, clasamentul 

celor mai buni 10 sportivi arată astfel:

1. Corina Căprioriu- judo
2. Ani Mihaela Senocico- 
handbal feminin
3. Ohîi Loredana- judo
4. Tivadar Mihaela- 
handbal feminin
5. Nagy Judith- atletism
6. Văsuţ Sebastian- culturism
7. Berciu Cristian- culturism
8. Pui Beatrice- atletism
9. Dobre Ştefania- judo
10. Prunduş Mihaela- atletism

Au mai punctat:
11. Mic Bianca- culturism
12. Săuan Cristian- rugby
13. Ioniţă Camelia- judo
14. Crivei Septimiu- scrabble
15. Ungureanu Monica- judo
16. Podină Angelica- 
volei feminin
17. Faur Cornel- scrabble
18. Hîrjete Irina- rugby feminin
19. Sikoş Petra- volei feminin
20. Boar Romulus- rugby masculin

Primii 10 sportivi ai CSU vor fi pre-

miaţi în cadrul unei gale, organizată de 

Consiliul Judeţean . Gala va avea loc 

vineri, 14 decembrie 2012, ora 12:00, la 

sediul Consiliului Judeţean Cluj.

Rugby pe plan naţional Top 10 sportivi CSU 2012

CLASAMENT VOLEI FEMININ
L ECHIPA J V P

1 Stiinta Bacau 10 10 29

2 CS Dinamo Romprest 10 8 24

3 CSV Tomis Constanta 9 7 22

4 CS Volei Alba Blaj 10 7 20

5 CSM Bucuresti 10 6 17

6 CSU Medicina TGM 10 5 15

7 SCM "U" Craiova 10 5 15

8 UNIC Piatra Neamt 10 5 15

9 CSM Lugoj 10 3 9

10 CSM Sibiu 10 2 6

11 "U" Cluj F 10 1 5

12 SCM Arges Volei Pitesti 9 0 0

CLASAMENT BASCHET FEMININ
L ECHIPA V/P P

1 Univ Goldis ICIM 13/1 27

2 CS Municipal Targoviste 12/1 25

3 CS Municipal Satu Mare 12/1 25

4 CS Universitatea Alba Iulia 9/4 22

5 ACS Sepsi SIC 9/4 22

6 CSBT Alexandria 8/5 21

7 SCM Craiova 7/7 21

8 BCM Danzio Timisoara 7/6 20

9 CS Olimpia Brasov 5/8 18

10 CS Nova Vita 5/8 18

11 CSM Bucuresti Sportul Stud. 5/8 18

12 CS Rapid 3/11 17

13 Universitatea Cluj-Napoca 3/10 16

14 CS Olimpia Bucuresti 1/12 14

15 Universitatea CSM Oradea 0/13 13

CLASAMENT VOLEI MASCULIN
L ECHIPA J V P

1 CVM Tomis Constanta 9 7 21

2 CS Unirea Dej 9 7 20

3 SCMU Craiova 9 7 20

4 CS Pheonix Simleul Silvaniei 10 5 17

5 Stiinta Explorari Baia Mare 9 6 15

6 CS Dinamo Bucuresti 9 5 15

7 CS Remat Zalau 9 4 13

8 VCM LPS Piatra Neamt 9 4 12

9 CSM Agronomia Bucuresti 9 3 10

10 CSA Steaua Bucuresti 9 2 7

11 "U" Cluj 9 0 0

CLASAMENT BASCHET MASCULIN
L ECHIPA V/P P

1 CS Municipal Oradea 11/1 23

2 CS Municipal Bucuresti 8/4 20

3 BC Mures Tg Mures 8/4 20

4 U-Mobitelco BT 8/4 20

5 SCM Universitatea Craiova 8/4 20

6 CS Energia Rovinari 7/5 19

7 BC Timisoara 8/3 19

8 CS Gaz Metan Medias 7/5 19

9 CSU Ploiesti 8/3 19

10 CSU Atlassib Sibiu 6/6 18

11 CSS Giurgiu 5/7 17

12 BCM U Pitesti 5/7 17

13 BC Timba Timisoara 4/8 16

14 BC PH Csikszereda M. Ciuc 1/11 13

15 CS BC Farul Constanta 1/11 13

16 CS Dinamo Bucuresti 0/12 12

CLASAMENT HANDBAL FEMININ
L ECHIPA J V E P 

1 Oltchim Rm. Valcea 7 7 0 14

2 HCM Baia Mare 8 6 0 12

3 HC Dunarea Braila 7 5 0 10

4 HC Zalau 8 4 1 9

5 ASC Corona 7 4 0 8

6 Univ. Jolidon Cluj 7 4 0 8

7 HCM Roman 7 3 1 7

8 CSM Bucuresti 8 3 0 6

9 HC Danubius 7 1 1 3

10 SCM Craiova 8 1 1 3

11 CSM Ploiesti 8 0 2 2

CLASAMENT HANDBAL MASCULIN
L ECHIPA J V E P 

1 HCM Constanta 9 8 0 16

2 Stiinta Mun. Dedeman Bacau 9 7 0 14

3 HC Odorhei 9 6 1 13

4 Potaissa Turda 9 6 0 12

5 CSM Bucuresti M 9 5 1 11

6 Univ. Bucovina Suceava 9 5 0 10

7 CS Caras Severin 9 3 2 8

8 Univ. Poli. Municipal Timisoara 9 4 0 8

9 Energia Tg. Jiu 9 4 0 8

10 CSM Ploiești M 9 2 0 4

11 Dinamo Bucuresti 9 1 0 2

12 Univ. Transilvania Cluj 9 1 0 2
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parteneri şi sponsori

Psihologia sportului pentru antrenori
Colţul psihologului

Dr. psiholog Marius Crăciun

După o muncă de patru ani am 

fi nalizat un ghid care conţine stra-

tegii şi tehnici  necesare  antreno-

rilor pentru antrenamentul mintal. 

În zilele noastre, este unanim ac-

ceptat faptul că sportivii îşi pot 

dezvolta  o paletă largă de abili-

tăţi psihologice  prin antrenare de-

liberată. Antrenamentul psihologic 

ar trebui să fi e parte a unui proces 

global de antrenament care să in-

cludă toate comportamentele de 

pregătire. În general, se consideră  

că pregătirea psihologică a sporti-

vilor este o sarcină a psihologilor 

sportivi. Totuşi, un antrenor moti-

vat şi dornic de realizare poate in-

clude în programul de pregătire ge-

nerală şi dezvoltarea  abilităţilor  

psihologice fundamentale.  În loc 

să se concentreze doar pe latura 

fi zică a antrenamentului sperând 

că astfel, indirect, vor infl uenţa 

abilităţile psihologice, specialiştii 

pot adopta un rol pro-activ ajutând 

sportivii să-şi dezvolte calităţi psi-

hologice specifi ce necesare spor-

tului practicat. Prin structurarea 

antrenamentului fi zic de aşa ma-

nieră încât să fi e solicitate calită-

ţile psihologice, antrenorii vor creş-

te atât gradul de conştientizare al 

sportivilor, dar şi consolidarea  abi-

lităţilor. Antrenorii ar trebui să-şi 

rezerve timp pentru a dezvolta  la 

sportivi o gamă largă de calităţi 

psihologice cum ar fi : managemen-

tul stresului, reglarea activării, ale-

gerea obiectivelor, imageria min-

tală, controlul emoţional, etc.

Majoritatea sportivilor şi a an-

trenorilor nu sunt siguri cum anu-

me se dezvoltă abilităţile psiholo-

gice şi ce tehnici specifice să fo-

losească. De fapt, pregătirea psi-

hologică este neglijată şi acest lu-

cru se întâmplă din diverse moti-

ve: cunoştinţe sărace de psiholo-

gie din partea antrenorilor, lipsa 

de timp, conotaţia negativă pri-

vind apelul la psiholog  şi concep-

ţia greşită care mai circulă - după 

care abilităţile psihologice sunt 

înnăscute.  Scopul nostru a fost  

să remediem această stare de fapt  

şi să oferim un ghid structurat, 

uşor de folosit, care să ajute spor-

tivii şi antrenorii în  dezvoltarea 

abilităţilor  psihologice necesare  

în  performanţa sportivă. 

În timp ce alte cărţi similare 

ne arată ce ar trebui făcut pen-

tru a creşte performanţa sporti-

vilor, noi  vă oferim sfaturi şi teh-

nici  pentru a şti concret cum să 

realizăm acest lucru. Ghidul a 

fost scris în primul rând pentru 

antrenori, dar poate fi folosit cu 

succes şi de către sportivi sau 

chiar de oamenii obişnuiţi dor-

nici să-şi atingă obiectivele şi să 

realizeze „performanţe” în tot ce-

ea ce întreprind (activitate pro-

fesională, pregătire şcolară, dez-

voltare personală etc.).

În orice activitate umană exis-

tă două arii de angajament: exte-

riorul şi interiorul. Jocul exteri-

or are ca scop depăşirea obstaco-

lelor externe, iar jocul interior are 

loc în mintea noastră şi se desfă-

şoară împotriva unor piedici cum 

ar fi frica, îndoiala, scăderea con-

centrării, aşteptări reduse, etc. 

Cine perfecţionează „jocul inte-

rior” va reuşi să învingă fără să 

forţeze prea tare. El va descoperi 

că secretul este ca mintea să fie 

calmă şi în armonie cu corpul, 

astfel va reuşi să-şi depăşească 

limitele. În mod paradoxal nu tre-

buie să învăţăm prea multe; de-

ja noi ştim aceste lucruri. Trebu-

ie mai mult să ne dezvăţăm de 

obiceiurile care interferează cu 

potenţialul nostru şi să lăsăm lu-

crurile doar să se întâmple.

Un ghid practic pentru antrenamentul mintal


