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„U“n punct de vedere

2012 pentru Clubul
Sportiv Universitatea
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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Victorie preţioasă
pentru voleibaliste
Voleibalistele Universităţii
Cluj au obţinut prima victorie din acest tur de campionat al Diviziei A1 de volei
feminin.
“Studentele” au câştigat contra echipei CSM Volei Argeş Pitesti 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. Voleibalistele noastre s-au impus fară
emoţii în fata echipei oaspete, care au jucat mai bine în setul doi
şi trei, însî fără a ameninţa victoria noastră. Astfel, voleibalistele "U" Cluj au obţinut o victorie importantă pentru economia
clasamentului. “U” Cluj avea două puncte în clasament, acumulate în urma câştigării a câte două seturi din două partide. Pentru Universitatea Cluj au evoluat: Luminiţa Trombiţaş - Raluca
Bucur, Timeea Ştirţ, Tanya Paulin, Alexandra Bara, Petra Şikoş
+ Angelica Podină - libero. Au
mai jucat: Bianca Cenan, Delia
Nilcă, Medeea Clăteşteanu. După victoria cu piteştencele antrenorul “U” Cluj, Dan Girleanu a
declarat: “Am dominat meciul
cap-coadă, de aceea ne-am permis să introducem şi câteva rezerve, ca să joace mai mult. În
seturile 2 şi 3, după ce am luat
avantaj pe tabelă, au intrat Cenan 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 asta sunt mulţumit”. După această
victorie, Universitatea Cluj a acumulat 5 puncte în clasament şi
rămâne pe locul 11 în Divizia A1,
la numai un punct diferenţă faţă
de ocupanta locului 10, CSM Sibiu. În etapa următoare, ultima
din turul campionatului, voleibalistele noastre vor evolua în deplasare la SCM “U” Craiova, echipa care ocupa locul 7 în clasament cu 15 puncte. Partida este
programată sâmbătă, 15 decembrie 2012.

Phoenix Şimleul Silvaniei – “U” cluj 0:3
Cu doar o etapă înaintea
finalului de tur din campionatul masculin, voleibaliştii
“U” Cluj au făcut deplasarea la echipa Phoenix
Şimleul Silvaniei, echipă
nou promovată, dar una
dintre revelaţiile acestui
sezon de campionat.

Numai

Forma bună traversată de adversarii noştri, care se aflau la
al treilea succes consecutiv, a
fost fatală pentru “studenţi”,
care au fost invinsi. Elevii antrenati de Bogdan Tanse au pierdut cu scorul de 0:3 (25-11, 2414, 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 masculin. Universitatea Cluj rămâne astfel fără nici o victorie în
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tur şi ocupă locul 11 în clasament. În etapa cu numarul XI,
Universitatea Cluj joacă pe teren propriu cu echipa Explorări

Baia Mare. Partida este programată joi, 13 decembrie 2012 de
la ora 16:00, la Sala Sporturilor “Horia Demian”.
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Universitatea Cluj, trecut
și viitor pentru mine
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 reprezinta. Astfel, am început munca cu fetele pe teren, la antrenamente, 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 păcate, situaţia este grea pentru noi,
ca echipă. Ar fi trebuit sa evoluăm în divizia B dar datorită împrejurărilor am rămas în continuare în Divizi A1. Motiv de bucurie 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 considerare situaţia din acest moment. Ne
luptăm pentru rămânerea în Divzia A1 în acest sezon. Sper să
reuşim! Am încredere în fete, în
noi, în unitatea echipei şi cred că
o să ne îndeplinim obiectivul. Asta 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 Universitatea, să antreneze echipa la care au jucat si sub culorile careia
au simţit mandria şi satisfacţia.

Luminiţa Trombiţaş

Foto: Silviu Cristea

M-am retras din activitatea de
volei cand atinsesem apogeul carierei mele, deoarce ceasul biologic 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 familiei. 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 jucat, 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 întorsătură fericită în acest sens, pentru mine. M-am întâlnit întamplator cu d. Vasu, directorul clubului dar şi cu prof. Girleanu care
mi-au propus o colaborare. Mi-au
propus să ajut echipa, să le ajut
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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.”
În perioada 23-25 noiembrie
2012, la Câmpulung Moldovenesc,
a avut loc ultima etapă a Campionatului Naţional de Scrabble, individual şi intercluburi. Sportivii
de la "U" au dominat şi de această dată întrecerea pe echipe, în
urma acestei etape “U” devenind
din nou campioană naţională după 3 ani. Nici juniorii clujeni nu
s-au lăsat mai prejos, completând
vitrina de trofee a clubului cu titlul naţional pe echipe. Clubul
clujean a fost urmat de cluburile bucureştene Locomotiva şi Impetus la seniori, şi cluburile Argus Tg. Frumos şi Impetus Bucureşti la juniori.
În clasamentul individual general, 7 sportivi de la "U" au terminat în Top 15: Alexandru Gheorghiu (locul 3), Corneliu Faur
(locul 4), Vasile Mihalache (locul
5), Septimiu Crivei (locul 6), Dan
Sibef (locul 9), Andrei Alexandrov (locul 10) şi Daniela Boldor
(locul 12). De asemenea, Corneliu Faur a obţinut la sfârşitul anului competiţional titlul de campion naţional la proba de Anticipaţie şi locul 3 la proba de Libere,
iar Alexandru Gheorghiu şi Septimiu Crivei au devenit vicecampioni naţionali la probele de Duplicat şi respectiv Libere. Totoda-

tă trebuie lăudat efortul jucătorilor care au ratat la "mustaţă" podiumul pe probe: Vasile Mihalache la Libere şi Alexandru Czaher la Compunere, dar şi ascensiunea lui Dan Sibef, pentru prima oară în Top 10.
În clasamentul individual general la juniori, Cristina Sandu

de la “U” a obţinut titlul de vicecampioană naţională, fiind urmată de Iulian Mihai, locul 3 la
general. În clasamentul pe probe, aceeaşi Cristina Sandu a câştigat titlul de campioană naţională la proba de Duplicat, dar şi la
proba de Libere, obţinând totodată locul 3 la proba de Compu-
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nere, Bianca Tudor şi-a adjudecat titlul de vicecampioană naţională la Compunere, iar Mihai Iulian a obţinut două locuri 3, la
Duplicat şi Libere. La categoria
cadeţi, Steluţa Sandu a obţinut
titlul de vicecampioană naţională la general, un titlu de campioană naţională la Compunere, un

titlu de vicecampioană la Libere
şi un loc 3 la Duplicat, iar Cosmin 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 naţional la Duplicat, iar Paula ocupând locul 3 la Compunere.
Pe parcursul acestui an, alte
medalii au fost obţinute de către
sportivii de la “U” la Campionatul Naţional de Scrabble Perechi,
între care menţionăm: Septimiu
Crivei şi Corneliu Faur (bronz-seniori), Cristina Sandu şi Iulian
Mihai (aur-tineret) şi Bianca Tudor şi Steluţa Sandu (bronz-tineret). De asemenea, CS Universitatea 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 competiţional greu, secţia de scrabble
a CSU a obţinut rezultate excelente, aducând cinste clubului printr-un număr record de peste 30 de
medalii la toate categoriile.
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Evoluţii la
Campionatul European
Din partea echipei “U” Jolidon,
convocate la lotul national pentru Campionatul European din
Serbia 2012, handbalistele Clara
Vdineanu, Magdalena Paraschiv
si Nicoleta Dinca au avut evoluţii bune în partidele disputate până acum de naţionala României.
“Tricolorele” antrenate de thenicianul Gheorghe Tadici au obtinut până acum urmatoarele rezultate ăn grupa D preliminară:
România – Rusia (21-21), România – Islanda (22-19), România –
Muntenegru (23-20). Meciul România – Ungaria, din a doua grupă preliminară s-a jucat aseară,
de la 21:15, după închiderea ediţiei revistei Numai “U”.

“U” Jolidon
Handbalistele de la “U” Jolidon
au profitat de pauza competiţonală prilejuită de Campionatul European şi se pregătesc pe plan local. Elevele antrenate de Gheor-

ghe Covaciu au urmat şi un stagiu de pregătire la Vatra Dornei.
Revenite la Cluj, “studentele” se
antreneaza aici până la reluarea

campionatului feminin de handbal. Primul joc pentru “U” Jolidon este programat în deplasare
pe data de 8 ianuarie 2013, parti-

da restanta din etapa a VII-a contra 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 moment, “U” Jolidon ocupă locul 6
în clasament, cu 8 puncte.

S-a reluat Liga Naţională de handbal masculin
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 ultimii ani, handbaliştii universitari reuşind o singură victorie în
cele nouă partide disputate până
acum, dar şansele nu sunt compromise. Elevii antrenaţi de fostul handbalist al Universităţii,

Ioan Ani Senocico, întâlnesc în
ultima etapă a turului Ligii Naţionale principala contracandidată
pentru rămânerea pe prima scenă a handbalului românesc, Dinamo Bucureşti. Bucureştenii au
şi ei tot două puncte în clasament, la fel ca şi “U” Transilvania, 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-

Foto: Silviu Cristea

tru “studenţi”, care i-ar apropia
de echipa de pe locul 10 în acest
moment, CSM Ploieşti, care are
4 puncte adunate până acum. Însă 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 portarul Cucuiet pentru aceste două

partide care ne-au mai ramas în
acest an. Eu sper să legăm relaţiile de joc, baieţii să fie concentraţi 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”.
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Baschetbaliştii formaţiei “U”
Mobitelco s-au impus, cu scorul de 83-70, în partida disputată, în deplasare, în faţa
grupării Energia Rovinari.
Meciul a contat pentru etapa
a XII-a a Ligii Naţionale, iar la
finalul întâlnirii, Hristo Nikolov, cu 19 puncte, a fost cel mai
bun marcator din echipa clujenilor. Bulgarul a fost urmat, în
clasamentul celor mai buni marcatori, de Mihai Silvăşan, cu 15
puncte, şi de Sean Barnette, cu
13 puncte. De partea cealaltă,
s-a remarcat Louis Darby Jr., autor a 31 de puncte.
În urma succesului obţinut la
Tg. Jiu, “U” Mobitelco a acumulat 20 de puncte şi a urcat pe
locul 4 în clasament, fiind la
egalitate de puncte cu încă trei
echipe.
"Am obţinut o victorie foarte importantă în faţa celor de la
Energia Rovianri. Din punct de
vedere colectiv, am jucat mai
bine decât în meciurile anterioare, însă, din nou, am avut probleme sub panou. În apărarea
zonă am reuşit să oprim pătrunderile adversarului, iar când
Energia s-a apărat în zonă ne-am
comportat mai bine decât în ultimele două meciuri, am jucat
mai agresiv. Energia a avut în
Darby un jucător cu statistici incredibile!", a declarat, conform
www.u-mobitelco.ro, antrenorul Niksa Bavcevic.

Foto: Silviu Cristea

“U” Mobitelco se
aproprie de podium

Pentru clujeni urmează partida de pe teren propriu împotriva celor de la SCM Craiova.

Meciul va avea loc, joi, 13 decembrie, de la ora 19.30, în Sala Sporturilor “Horia Demian”.

Înaintea acestei întâlniri, “U”
Mobitelco ocupă locul 4, în clasamentul Ligii Naţionale, în vre-

me ce SCM Craiova se află pe
poziţia a 5-a, la egalitate de
puncte cu echipa clujeană.

Baschetbalistele de la Universitatea Cluj traversează o perioada mai
grea, după ce în prima parte a campionatului au obţinut trei victorii.
"Studentele" antrenate de Florin Covaciu au nevoie de întăriri dar şi accidentarile căpitanului Flavia Ferenczi, de departe cea mai bună jucătoare din echipă, au cântărit greu în
această perioadă. Flavia Ferenczi a
acuzat mai multe accidentari în ultimul timp, atât la călcâi, cât şi la
urmăr, neputând ﬁ folosită la capacitatea maximă în mai multe partide. În partida precedentă, jucată weekendul trecut în ﬁeful formaţiei CSU
Alba Iulia, “studentele” au pierdut
cu scorul de 87-35, într-un meci care a contat pentru etapa a XIV-a a
Diviziei A de baschet feminin. După 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 programată luni, 17 decembrie 2012, de
la ora 12:00 la Sala Sporturilor “Horia Demian”.

Foto: Silviu Cristea

Perioadă dificilă pentru baschetbaliste
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CLASAMENT BASCHET MASCULIN

ECHIPA

V/P

P

L

ECHIPA

V/P

P

1

Univ Goldis ICIM

13/1

27

1

CS Municipal Oradea

11/1

23

2

CS Municipal Targoviste

12/1

25

2

CS Municipal Bucuresti

8/4

20

3

CS Municipal Satu Mare

12/1

25

3

BC Mures Tg Mures

8/4

20

4

CS Universitatea Alba Iulia

9/4

22

4

U-Mobitelco BT

8/4

20

5

ACS Sepsi SIC

9/4

22

5

SCM Universitatea Craiova

8/4

20

6

CSBT Alexandria

8/5

21

6

CS Energia Rovinari

7/5

19

7

SCM Craiova

7/7

21

7

BC Timisoara

8/3

19

8

BCM Danzio Timisoara

7/6

20

8

CS Gaz Metan Medias

7/5

19

9

CSU Ploiesti

8/3

19

9

CS Olimpia Brasov

5/8

18

10

CSU Atlassib Sibiu

6/6

18

10

CS Nova Vita

5/8

18

11

CSS Giurgiu

5/7

17

11

CSM Bucuresti Sportul Stud.

5/8

18

12

BCM U Pitesti

5/7

17

12

CS Rapid

3/11

17

13

BC Timba Timisoara

4/8

16

13

Universitatea Cluj-Napoca

3/10

16

14

BC PH Csikszereda M. Ciuc

1/11

13

14

CS Olimpia Bucuresti

1/12

14

15

CS BC Farul Constanta

1/11

13

15

Universitatea CSM Oradea

0/13

13

16

CS Dinamo Bucuresti

0/12
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L

ECHIPA

CLASAMENT HANDBAL MASCULIN
J

V

E

P

L

ECHIPA

J

V

E

P

1

Oltchim Rm. Valcea

7

7

0

14

1

HCM Constanta

9

8

0

16

2

HCM Baia Mare

8

6

0

12

2

Stiinta Mun. Dedeman Bacau

9

7

0

14

3

HC Dunarea Braila

7

5

0

10

3

HC Odorhei

9

6

1

13

4

HC Zalau

8

4

1

9

4

Potaissa Turda

9

6

0

12

5

ASC Corona

7

4

0

8

5

CSM Bucuresti M

9

5

1

11

6

Univ. Jolidon Cluj

7

4

0

8

6

Univ. Bucovina Suceava

9

5

0

10

7

HCM Roman

7

3

1

7

7

CS Caras Severin

9

3

2

8

8

Univ. Poli. Municipal Timisoara

9

4

0

8

8

CSM Bucuresti

8

3

0

6

9

Energia Tg. Jiu

9

4

0

8

9

HC Danubius

7

1

1

3

10

CSM Ploiești M

9

2

0

4

10

SCM Craiova

8

1

1

3

11

Dinamo Bucuresti

9

1

0

2

11

CSM Ploiesti

8

0

2

2

12

Univ. Transilvania Cluj

9

1

0

2

J

V

P

CLASAMENT VOLEI FEMININ
L

ECHIPA

CLASAMENT VOLEI MASCULIN
J

V

P

L

ECHIPA

1

Stiinta Bacau

10

10

29

1

CVM Tomis Constanta

9

7

21

2

CS Dinamo Romprest

10

8

24

2

CS Unirea Dej

9

7

20

3

CSV Tomis Constanta

9

7

22

3

SCMU Craiova

9

7

20

4

CS Volei Alba Blaj

10

7

20

4

CS Pheonix Simleul Silvaniei

10

5

17

5

CSM Bucuresti

10

6

17

5

Stiinta Explorari Baia Mare

9

6

15

6

CSU Medicina TGM

10

5

15

7

SCM "U" Craiova

10

5

15

6

CS Dinamo Bucuresti

9

5

15

8

UNIC Piatra Neamt

10

5

15

7

CS Remat Zalau

9

4

13

9

CSM Lugoj

10

3

9

8

VCM LPS Piatra Neamt

9

4

12

10

CSM Sibiu

10

2

6

9

CSM Agronomia Bucuresti

9

3

10

11

"U" Cluj F

10

1

5

10

CSA Steaua Bucuresti

9

2

7

12

SCM Arges Volei Pitesti

9

0

0

11

"U" Cluj

9

0

0

Rugby pe plan naţional Top 10 sportivi CSU 2012
Rugbystul Rom ul u s B o a r d e la “ U ”
Cluj a f os t c on voc a t la lo t u l n a ţ io na l al “ Lupi l or Bu c u re ş t i” p e n tru p ar ti da de s âm b ă t a t ra c u t ă ,
co ntra ec h i pei f ra n c e z e Ag e n în
ca dru l c om peti ţi ei A M L IN
Cha lleng e C u p.
“Lupii” au învis dramatic pe Agen cu
scorul de 25-22. Romulus Boar nu a jucat în această partidă dar este un jucător
pe serviciile căruia, antrenorul “lupilor”
a contat în partidele precedente şi, cu siguranţă, vor urma şi altele.

“U” Cluj – Rugby masculin
În altă ordinde de idei, antrenorii
echipei de rugby masculin: Horia Hîmpea şi Cristian Săuan dar şi preparatorul fizic, Peter Szabo au participat weekend-ul trecut la Conferinţa Naţiona-

lă a Antrenorilor de Seniori, organizată de Federaţia Română de Rugby. Derek O’Sullivan, Educator IRB pentru pregatire fizică şi colaborator apropiat al
Federaţiei Irlandeze de Rugby IRFU, a
condus un curs pentru preparatorii fizici, continuând stagiul de nivel 1, desfaşurat cu puţine săptămâni în urmă.
Planificarea/periodizarea antrenamentului 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 Naţională a antrenorilor de seniori, unde pe
lângă unele teme care privesc jocul actual 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 prezintă topul celor mai buni sportivi ai clubului nostru. În urma performanţelor realizate pe durata acestui an, clasamentul
celor mai buni 10 sportivi arată astfel:

1. Corina Căprioriu- judo
2. Ani Mihaela Senocicohandbal feminin
3. Ohîi Loredana- judo
4. Tivadar Mihaelahandbal 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 Angelicavolei 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 premiaţi în cadrul unei gale, organizată de
Consiliul Judeţean . Gala va avea loc
vineri, 14 decembrie 2012, ora 12:00, la
sediul Consiliului Judeţean Cluj.
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Colţul psihologului

Psihologia sportului pentru antrenori
Un ghid practic pentru antrenamentul mintal

Dr. psiholog Marius Crăciun
După o muncă de patru ani am
ﬁnalizat un ghid care conţine strategii şi tehnici necesare antrenorilor pentru antrenamentul mintal.
În zilele noastre, este unanim acceptat faptul că sportivii îşi pot
dezvolta o paletă largă de abilităţi psihologice prin antrenare deliberată. Antrenamentul psihologic
ar trebui să ﬁe parte a unui proces
global de antrenament care să includă toate comportamentele de
pregătire. În general, se consideră
că pregătirea psihologică a sportivilor este o sarcină a psihologilor
sportivi. Totuşi, un antrenor motivat şi dornic de realizare poate include în programul de pregătire generală şi dezvoltarea abilităţilor
psihologice fundamentale. În loc
să se concentreze doar pe latura
ﬁzică a antrenamentului sperând

că astfel, indirect, vor inﬂuenţa
abilităţile psihologice, specialiştii
pot adopta un rol pro-activ ajutând
sportivii să-şi dezvolte calităţi psihologice speciﬁce necesare sportului practicat. Prin structurarea
antrenamentului ﬁzic de aşa manieră încât să ﬁe solicitate calităţile psihologice, antrenorii vor creşte atât gradul de conştientizare al
sportivilor, dar şi consolidarea abilităţilor. Antrenorii ar trebui să-şi
rezerve timp pentru a dezvolta la
sportivi o gamă largă de calităţi
psihologice cum ar ﬁ: managementul stresului, reglarea activării, alegerea obiectivelor, imageria mintală, controlul emoţional, etc.
Majoritatea sportivilor şi a antrenorilor nu sunt siguri cum anume se dezvoltă abilităţile psihologice şi ce tehnici specifice să folosească. De fapt, pregătirea psihologică este neglijată şi acest lu-

cru se întâmplă din diverse motive: cunoştinţe sărace de psihologie din partea antrenorilor, lipsa
de timp, conotaţia negativă privind apelul la psiholog şi concepţia 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 sportivii şi antrenorii în dezvoltarea
abilităţilor psihologice necesare
în performanţa sportivă.
În timp ce alte cărţi similare
ne arată ce ar trebui făcut pentru a creşte performanţa sportivilor, noi vă oferim sfaturi şi tehnici 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 dornici să-şi atingă obiectivele şi să
realizeze „performanţe” în tot ceea ce întreprind (activitate profesională, pregătire şcolară, dezvoltare personală etc.).
În orice activitate umană există două arii de angajament: exteriorul şi interiorul. Jocul exterior are ca scop depăşirea obstacolelor externe, iar jocul interior are
loc în mintea noastră şi se desfăşoară împotriva unor piedici cum
ar fi frica, îndoiala, scăderea concentrării, aşteptări reduse, etc.
Cine perfecţionează „jocul inte-

parteneri şi sponsori

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; deja noi ştim aceste lucruri. Trebuie mai mult să ne dezvăţăm de
obiceiurile care interferează cu
potenţialul nostru şi să lăsăm lucrurile doar să se întâmple.

