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„U“ Cluj Mai mult decât
o legendă!

„U“n punct de vedere

“Tribuna Studentului” –
reînvie sportul clujean
Adrian Socaciu, Preşedinte
şi cofondator Student Sport
“Tribuna Studentului” ,
un proiect marca Student
Sport a luat naştere la
iniţiativa mea, Adrian
Socaciu, preşedinte
Student Sport, din
dorinţa de a reanima
sportul universitar şi de
a-i determina pe studenţi
să facă cât mai mult
sport. Astfel, am reuşit
să strâng în jurul meu un
număr impresionant de
tineri entuziaşti care sa
mă susţină în ceea ce fac, să împărtăşească acelaşi
sentiment de dezvoltare a sportului universitar şi nu
numai, dar şi să aibă aceleaşi viziuni. Ca urmare a
succesului de care s-a bucurat la Cupa Davis, la meciul
de tenis dintre Romania şi Danemarca, finalizat cu
scorul de 5-0, proiectul “Tribuna Studentului”, a decis
să ducă povestea mai departe. Prin urmare, fiind şi
cofondator a Organizatiei Student Sport, am început
să bat la uşi în vederea unor colaborari durabile şi
eficiente; astfel, rezultatele nu au întarziat să apară –
prima zi – primul contract. Clubul Sportiv
Universitatea Cluj a semnat un parteneriat, prin care
“Tribuna Studentului” să fie prezentă la toate
meciurile clubului, la toate cele 4 sporturi: volei
masculin/feminin, handbal masculin/feminin, baschet
feminin si rugby. Pe viitor ne propunem ca acest
proiect să ia o amploare mai mare, să producă valoare
în mediul sportiv, să facă câţi mai mulţi tineri să
conştientizeze importanţa sportului şi să îi determine
să se implice în cât mai multe evenimente şi competiţii
de acest gen.
Sâmbătă, 9 februarie 2013, echipa “Tribuna
Studentului” a debutat la meciurile de volei feminin şi
masculin, dar şi la baschet feminin, unde au încurajat
echipele Universităşii şi unde au pus suflet în tot ceea
ce au făcut. Pentru urmatoarele meciuri, “Tribuna
Studentului” doreşte să aducă mai mulţi studenţi în
Sala Sporturilor "Horia Demian" pentru a susţine
echipele şi în acelaşi timp sportul universitar clujean.
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Schimbări majore
la “U” Transilvania
“U” Transilvania a trecut
printr-o serie de schimbări
în pauza competiţonală, de
la inlocuirea intregii conduceri a sectiei de handbal
masculin până la schimbare antrenorului.
În plus, au plecat de la echipă trei jucători, dar au ramas
jucătorii de bază, cu care “U”
Transilvania a început această
ediţie de campionat. Noul staff tehnic al echipei de handbal
masculin este format din foşti
mari handbalisti ai Universităţii, care au sărit în ajutorul
echipei, în aceste momente,
când echipa se afla la greu.
Mircea Petruş, pereşedintele
secţiei de handbal masculin este ajutat de Călin Hossu, un alt
fost handbalist al Universităţii. Pe lângă cei doi, staff-ul
e s t e c o m p l e t a t f o s t u l m a re
handbalist şi antrenor al Universităţii Cluj, Gheorghe Zamfir. De asemenea, din data de
8 februarie, echipa de handbal
masculin, "U" Transilvania, este pregatită de Lucian Baciu,
care l-a înlcouit pe Ioan Ani
Senocico. Lucian Baciu, fost
handbalist al Universităţii, s-a
născut în 1972 şi a evoluat
aproape întreaga cariera sub
culorile alb-negru. Şi-a început
cariera la Dinamo, unde a jucat timp de doi ani, după care
s-a transferat la Universitatea
Cluj. A jucat pentru "U" Cluj
intre anii 1992-2002, timp în

care echipa de handbal masculin a traversat cea mai bună
perioada din istorie. "Primul
gand cu care am venit la echipă este să gestionam criza actuală şi pe baza rezultatelor
din perioada următoare vom
putea vorbi mai multe", a fost
prima declaraţie a lui Lucian
Baciu. Echipa de handbal masculin va juca urmatoarea partidă din Liga Naţională de handbal masculin pe data de 16 februarie 2013, pe teren propriu,
în compania echipei CSM Bucureşti. Partida “U” Transilvania – CSM Bucureşti este programată sâmbătă, de la ora
19:00, la Sala Sporturilor “Horia Demian”.

Foto: Silviu Cristea

Înfrângere neaşteptată pentru “U” Jolidon
“U” Jolidon a pierdut surprinzător partida de duminică, disputată pe terenul penultimei
clasate, CSM Ploieşti, scor
28-30. Partida a contat pentru
a doua etapă a returului (a
XIII-a din Liga Naţională).

Numai

Din pacate, “studentele” au
bifat a patra înfrângere din
această ediţie de campionat,
fapt care le îndepărtează de locul 2 pentru moment. Principala contracandidată la titlul de
vicecampioane, HCM Baia Ma-

re ocupă poziţia a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp
ce “U” Jolidon se află pe locul
trei, cu 14 puncte. “ Un pas greşit la Ploieşti, noi deja am tras
concluziile după acest meci, nu
ne mai permitem greşeli de acum
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Monica Mihoc
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încolo. Ne concentrăm deja pentru următoarea partidă, pe care trebuie să o câştigăm”, a declarat managerul echipei „U”
Jolidon, Cosmin Sălăjan. „U”
Jolidon va juca în partida din
etapa a treia a returului Ligii

Naţionale pe teren propriu împotriva echipei de pe ultimul
loc al clasamentului, HC Danubius Galaţi. Jocul este programat sâmbătă, 16 februarie 2013,
de la ora 17:00, la Sala Sporturilor „Horia Demian”.
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E ianuarie, începutul fiecărui
an aduce în prim plan pe canalele de sport, competiţiile supreme interţări, turneele finale europene sau mondiale. De data asta Mondialul Spaniol “Spain 2013”,
“normal” fără România. Rostind
uşor acest “normal”, încep parcă să devin uşor nervos, frustrat...
Noi în schimb jucăm un amical în perspectiva construirii unei
noi echipe, la Stuttgart, cu Germania, în faţa a 5500 de oameni
în tribune, biletele fiind vândute
în timp record. Rezultatul “normal”, 35-25, la finalul căruia nemţii declară cu o oarecare nemulţumire că din păcate echipa noastră nu s-a ridicat la nivelul unui
adversar demn de luat în seamă,
meci amical să nu uităm...
Urmează un Campionat Mondial pentru ei şi vă asigur că, în
cazul unui eventual eşec, prin
sertarele Federaţiei Germane de
Handbal există un plan de restructurare total, pornind de la copii
şi până la Bundesliga, plan care
sigur nu se întinde pe un an, doi,
ci pe o perioadă mai lungă de
timp şi ştiu ei de ce.
“Normal” unii ar spune că nu
ne putem pune cu nemţii, poate
că deocamdată, dar gândirea asta ne face automat de fapt să pierdem o luptă pe care nici măcar
nu am început-o.
Jucătorii, conducătorii de cluburi şi antrenorii, federaţia?
Povesteam zilele trecute cu un
jucător de echipa naţională şi îmi
spunea că nu există o asigurare
medicală pentru jucătorii veniţi la
lot, care din punctul meu de vedere înseamnă lipsă de respect pentru jucător şi timp esenţial pierdut.
Poate te gândeşti de două ori înainte să lupţi pentru imn şi culori...
Sunt jucător şi ştiu ce înseamnă o
accidentare, am păţit-o.
Federaţia Română de Handbal
este puţin depăşită de realităţile
lui 2013, avem o strategie proastă. Antrenori puţini ca număr şi
valoare, jucători la fel, nu prea
mai există o bază de selecţie ca
pe vremuri.
Nu avem imagine, nu prea stim
să promovăm handbalul, nu se
mai investeşte în aşa ceva, nu
cred că trebuie să mai dau exemple de promovare din ţările cu
handbal puternic. Imaginea înseamnă atragerea oamenilor către sport, în primul rând sportivii sau viitorii sportivi, în al doi-

Foto: Andrada Nica

Handbalul masculin
românesc- încotro… ?

lea rând spectatorii, suporterii,
deoarece cu o sală plină meci de
meci atragi şi sponsorii, deci şi
banii, automat apare şi performanţa, dar numai cu multă implicare şi răbdare.
Ce putem face?
Aşa cum francezii şi spaniolii
au făcut-o acum 25-30 de ani, “au
furat meserie” de la noi, şi-au trimis oamenii să înveţe...aşa consider că am putea face şi noi în
cazul în care nu vrem să ne mai
plângem de milă, şi cu răbdare şi
perseverenţă să începem să clădim ceva stabil, de calitate şi durabil. Să numai dăm vina neapărat pe partea financiara...vezi sârbii, macedonenii, muntenegrenii.
Deocamdată suntem în umbră şi
sportul în general este, pe când
sportul şi în special handbalul ar ﬁ
trebuit să ﬁe oglinda societăţii româneşti, dar am convingerea că lucrurile vor ajunge la normalitate, şi
va veni vremea când vom ﬁ mândri că am jucat odată handbal.
Tot ce am încercat să descriu în
aceste rânduri referitor la situaţia
actuală a handbalului masculin românesc şi la ce ar trebui făcut pentru redresarea lui, reprezintă o părerea strict personală.
Merci fain, numai bine! Razvan Szopka

Monitorul de Cluj publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE
primite prin e-mail (anunturi@monitorulcj.ro)
NOU şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Pentru persoane fizice, în ziarul tipărit şi pe pagina de internet www.monitorulcj.ro
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Voleibalistele “U” Cluj, aproape de
victorie în faţa unei formaţii care se luptă
pentru un loc în Cupele Europene
Echipa de volei feminin
Universitatea Cluj a fost cât
pe ce să producă a doua surpriză în etapa a XVII-a a
Diviziei A1, dupa victoria
Medicinei Tg. Mureş în faţa
campioanei Ştiinţa Bacău.
“U” Cluj a pierdut greu pe teren
propriu, scor 2:3, în partida de
sâmbătă, în faţa formaţiei CS Volei
Alba Blaj, ocupanta locului 4. În
tur a fost acelaşi rezultat, însă de
data aceasta victoria le-a scăpat
printre degete „ studentelor “. Pe
seturi a fost 25:21, 19:25, 24:26,
26:24, 13:15. Surpriza s-a conturat
încă din startul partidei, când “studentele” au servit foarte bine, iar
adversarele nu şi-au putut desfăşura jocul pe ﬁleu. Tot fetele noastre
au început mai bine şi setul al doilea, au condus până la al doilea time-out tehnic, dar echipa oaspete
a revenit şi a restabilit egalitatea la
seturi. Următoarele două seturi sau disputat sub semnul echilibru-

Foto: Silviu Cristea
lui şi s-au decis în prelungiri, ﬁecare echipă câştigând câte unul. În
tie-break a condus Blajul, chiar şi

la 6 puncte diferenţă, însă “U” Cluj
a revenit până la 11:12, fără a reuşi însă mai mult decât un bineme-

ritat punct în clasament. După această partidă antrenorul “U” Cluj, Dan
Gîrleanu a declarat: “A fost un meci

bun, în care am jucat de la egal la
egal cu o echipă care se bate pentru un loc în Cupele Europene. Poate că am ﬁ luat mai mult decât un
punct, dar la scorul de 12:11 în setul 5 am avut mingea pe ﬁleu şi nu
am reuşit să egalăm. Nu se ştie cum
ar ﬁ mers meciul la 12:12. Oricum,
echipa a jucat aşa cum trebuie să
o facă de ﬁecare dată, s-a bătut de
la început până la sfârşit pentru un
rezultat favorabil. Rămâne să ne
pregătim şi mai bine în continuare, ca să ne ridicăm nivelul de joc
înainte de play-out. De acum e sigur că noi şi Sibiul vom juca pentru evitarea retrogradării”. După
această partidă, Universitatea Cluj
rămâne pe locul 11, cu 4 puncte, la
două lungimi de CSM Sibiu. În urmatoarea partidă, „studentele” întâlnesc, tot pe teren propriu, echipa VC UNIC Piatra Neamţ, ocupanta locului 6. Partida este programată sâmbătă, ora 14:00, la Sala Sporturilor „Horia Demian”.

Voleibaliştii “U” Cluj au “smuls” un set campionilor de la Remat Zalău
Tot sâmbătă, la Sala Sporturilor
“Horia Demian”, voleibaliştii
Universităţii Cluj au primit
vizita campioanei Remat Zalau,
într-o partidă care a contat pentru etapa XVII-a a Diviziei A1.
Chiar dacă Remat s-a impus
în cele din urmă, vicotria nu a

fost una facilă. “Studenţii” au
cedat cu scorul de 1:3 la finalul unui meci în care elevii fostului mare voleibalist, Aurel
Vlaicu au tremurat serios. Zălauanii au reuşit să-şi adjudece primul set, impunandu-se fără emoţii la 17. Setul doi a fost

mult mai disputat, “U” Cluj
având avantaj la primul time
out tehnic, 8:7. În partea a doua ambele formaţii au mers cap
la cap până la 20, dar în final
Universitatea a reuşit să se desprindă la 3 puncte, 24:21. Rematul a revenit şi a egalat la
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¤ 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

24, dar “studentii” nu au renunţat uşor şi s-au impus la 26.
În al treilea set zălăuanii s-au
mobilizat şi şi-au adjudecat setul la 16. În parţialul patru s-a
mers cap la cap până la a doua întrerupere tehnică, când Rematul avea avantaj de un punct,
15 - 16. Spre final scorul a devenit 20 - 19 pentru oaspeţi,
scor de la care, “studenţii “ nu
au mai acumulat nici un punct
până la final. "Diferenţa a făcut-o lipsa de experienţă şi frica jucătorilor mei de a câştiga.
Am lăsat turaţia mai moale după setul doi, iar în setul patru
s-a mers cap la cap până spre
final, când am greşit la anumi-

te procedee tehnico tactice. Am
văzut multe lucruri pozitive în
meciul de astăzi, ceea ce mă
bucură foarte mult, pentru că,
aşa cum am mai spus, noi ne
pregătim pentru play-out. Respect echipa din Zalău, care are
stabilit un obiectiv total diferit
faţă de al nostru, dar cred că
în acest meci, în multe momente, am jucat de la egal la egal",
a declarat antrenorul Universităţii Cluj, Bogdan Tănase. “U ”
Cluj va evolua şi în partida din
următoarea etapă tot pe teren
propriu. Universitatea Cluj joacă miercuri în compania vicecampioanei en titre CVM Tomis
Constanţa, de la ora 16:00.

Foto: Silviu Cristea
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Maraton de meciuri
pentru baschetbaliste
Program încărcat pentru baschetbalistele Universităţii
Cluj, care au disputat nu mai
puţin de cinci partide în
decursul a cinci zile.
Două meciuri în Liga Naţională de baschet feminin şi trei
partide în cadrul turneului U23
reprezintă programul beschetbalistelor în aceste zile.
“Studenetele” au început sâmbătă cu partida din campionat,
din cadrul etapei a XIX-a, în care au întâlnit formaţia BCM Danzio Timişoara. Din păcate, baschteblistele noastre au pierdut
pe teren propriu cu scorul de
50-68. După această înfrângere, elevele antrenate de Florin
Covaciu s-au mobilizat pentru
turneul U23, în cadrul căruia
au mai jucat trei partide. Mai
întâi, universitarele au trecut
la scor de formaţia CSM Craiova, 70-49, după care şi-au luat

Foto: Silviu Cristea
revanşa în faţa timişorencelor,
pe care le-au învins cu scorul
de 67-65. Ultima partidă, con-

tra echipei Olimpia Bucureşti
s-a jucat ieri, după închiderea
ediţiei. Managerul echipei de

baschet feminin, Cornel Săftescu este optimist şi speră la o
nouă victorie a „studentelor”

pentru ultima partidă, cea din
cadrul Ligii Naţionale, impotriva echipei CSM Oradea: „ Sunt
mulţumit de evoluţia fetelor, au
avut o comportare bună până
acum, am pierdut primul meci
din campionat, dar am câştigat
următoarele două, şi cred că ne
vom impune şi în ultimul meci
al turneului U23. Referitor la
ultima partidă, pe care o jucăm
miercuri, noi avem ca obiectiv,
victoria. Este o partidă mai importantă, jucăm în campionat
şi cred că putem obţine victoria. Pe orădence le-am bătut şi
la ele acasă şi vrem, cu atât mai
mult, să repetem figura pe teren propriu”. O victorie contra
echipei CSM Oradea ar fi importantă pentru economia clasamentului, „U” Cluj fiind în
acest moment pe locul 13 cu 18
puncte, la egalitate cu adversara, CSM Oradea.

Înfrângere categorică suferită de “U” Mobitelco
Ovi TEBU
Baschetbaliştii formaţiei “U”
Mobitelco au pierdut cu scorul
de 59-84, partida jucată sâmbătă, pe teren propriu, în faţa
formaţiei Gaz Metan Mediaş.
Meciul a contat pentru etapa a
XXI-a a Ligii Naţionale, iar la ﬁnalul
celor patru sferturi, Hristo Nikolov,
cu 15 puncte, şi Mihai Silvăşan, cu
14 puncte, au fost cei mai buni marcatori din echipa clujenilor. De par-

tea cealaltă s-au remarcat Kyle Shiloh şi Ivan Ivanovic, autori a 17, respectiv 15 puncte.
”A fost un meci mare pentru noi,
pe care trebuia să îl abordăm cu totul diferit. Am început destul de bine, primele 3-4 minute, după care
se pare că ei şi-au dorit mai mult
vitoria, au alergat mai mult decât
noi, au dus ritmul mai bine decât
noi. Ce pot să spun, este un rezultat umilitor pentru noi, nu cred că
am mai luat o bătaie la o aşa de

Foto: Cristian Cosma

mare diferenţă aici, în Horia Demian! Îmi cer scuze din partea echipei suporterilor, am avut o sală extraordinară, ne aşteptam să ﬁe aşa,
însă din păcate nu ne-am ridicat la
nivelul ei. Urmează o partidă la
Timba, grea din punctul meu de vedere, pentru ca dacă nu ne concen-

trăm putem să avem o surpriză.
Avem o săptămână întreagă să analizăm, să vedem ce am greşit”, a
declarat, conform www.u-mobitelco.
ro, Mihai Silvăşan.
În urma acestui rezultat, Gaz
Metan Mediaş a acumulat 36 de
puncte şi a urcat pe locul 4, în

clasamentul Ligii Naţionale, în
vreme ce “U” Mobitelco a ajuns
pe poziţia a 6-a, cu un total de
35 de puncte.
În etapa următoare, elevii antrenaţi de Niksa Bavcevic vor întâlni, în deplasare, formaţia BC
Timba Timişoara.
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Rugbyştii sunt
în cantonament
Patrice PODINA

După o lună de zile în care s-au
pregătit pe plan local rugbyştii de
la Universitatea au plecat pe 8 ianuarie la Vatra Dornei, pentru un stagiu de pregătire centralizată.
Delegația echipei universitare numără 33 de sportivi, coordonați de staff-ul
tehnic format din Cristian Săuan, antrenor principal, Horică Hâmpea, secund,
profesorul Szabo Peter preparator fizic
și Cătălin Prisăcariu care este kinetoterapeutul echipei.
Cantonamentul montan se va derula
până în 15 februarie și se va încheia cu
primul amical al acestei ierni, împotriva formației CSM Suceava. Meciul este
programat în ultima zi a stagiului și se
va disputa la Gura Humorului. În perioada imediat următoare cantonamentului de la Vatra Dornei, rugby-știi de la
“U” Cluj vor mai disputa alte două meciuri test, cu CSM Știința Baia Mare,
deținătoarea Cupei României și cu Știința
Petroşani.
Sursa text:
patricepodina.wordpress.com

„U” Cluj a transferat un Reprezentantul “U” Cluj,
campion de la Timişoara Sorin Popa este membru
în Biroul Federal al FRR
Echipa de rugby Universitatea Cluj a
transferat un jucător de la campioana
RCMUV Timişoara. Rugbystul Andrei Iftode (foto), în vârstă de 23 de ani, a evoluat timp de doi ani pentru timişoreni,
cu care a obţinut primul său titlu de campion al României, în 2012, dar şi Cupa
României. Rugbystul şi-a început cariera la RC Braşov, echipă cu care a fost vicecampion la U17 şi campion naşional
la U18 şi U19. De asemenea, a fost component al loturilor naţionale de juniori
şi tineret. Debutul la seniori l-a avut la
UAV Arad, unde a jucat timp de un an,
după care a urmat transferul la RCMUV
Timişoara. Andrei Iftode a început deja
pregatirea cu lotul "studentilor" şi este
încantat de ceea ce a găsit la Cluj. "Am
ales Clujul deoarece este un oraş asemanator cu oraşul meu natal, Braşov. Cel
mai important lucru pentru care am ales
"U" Cluj a fost a atmosfera de la echipă, tradiţia acestei echipe. Este un colectiv tânăr, suntem ca o familie în care se pun mari speranţe. Cred în proiectul care este în derulare în momentul de
faţă şi sper ca prin pregatirea şi prestaţiile mele să fac performanţă şi să aduc
un plus echipei", a declarat noul jucător al Universităţii Cluj, Andrei Iftode.
Înainte de aducerea lui Andrei Iftode,
echipa de rugby “U” Cluj a perfectat transferurile a trei jucători de la CSU AV Arad.
Cele trei achiziţii s-au alăturat "studenţilor" de aproximativ o lună, staff-ul tehnic fiind foarte mulţumit de pregătirea
acestora. Este vorba de Ionuţ Mazăre, 21
de ani, care joacă pe postul de uvertură,
Petrică Vlasin, 21 de ani, flanker, şi Andrei Diaconu, în vârstă de 22 de ani, li-

Patrice PODINA

nia a II-a. Toţi cei trei rugbyşti sunt foşti
jucători de bază ai loturilor naţionale ale
României de juniori şi tineret. "Sunt achiziţii de mare valoare, jucători care pot
face pasul spre lotul naţional de seniori,
dacă pregătirea alături de noi va continua în ritmul în care am început", a declarat managerul echipei de rugby "U"
Cluj, Lorin Cantor. Echipa de rugby Universitatea Cluj nu se opreşte aici cu transferurile, staff-ul tehnic al echipei are în
vizor aducerea a încă doi jucători până
la startul noului campionat. Super Liga
CEC Bank de rugby va începe la finalul
lunii martie.

Omul de afaceri Sorin Popa, membru
al CA a secţiei de rugby a CS Universitatea Cluj este membru cu drepturi depline în Biroul Federal al Federaţiei Române de rugby. Sorin Popa îşi propune
ca pe perioada madatului (următorii patru ani) să relanseze mişcarea sportivă
în general şi rugby-ul în mod particular.
“Sunt de puţină vreme la “U” Cluj, dar
am înţeles foarte repede că ceea ce am
început noi aici este un lucru extraordinar, care trebuie existe şi la nivel naţional. Dacă până acum eram obişnuiţi să
vină cineva de sus, să ne ajute, să ne
dea ceva, acum e momentul să schimbăm lucrurile. Trebuie să începem din
sens invers. Să facem noi ceva, cei de
jos, ca să-i obligăm pe cei de sus să ne
creeze cadrul legal să funcţionăm în folosul sportului (de masă şi de performanţă). Vreau să demarăm o serie de
proiecte la nivel regional prin care să relansăm sportul. Juniorii nu mai trebuie
să dispară după terminarea acestui ciclu, ei trebuie să continue la nivel de tineret, pentru ca mai apoi să facă pasul
spre echipa mare. Comunicarea este termenul pe care trebuie să-l învăţăm şi
să-l înţelegem. Ca să avem succes în
acest proiect şi ulterior performanţe pe
terenul de sport, trebuie să ne asociem,
în interesul sportului, toate cluburile”,
a declarat Sorin Popa.
Sursa text:
patricepodina.wordpress.com
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„Tribuna studentului”,
un nou concept pentru
echipele „U” Cluj
CSU salută și susține inițiativa grupului de studenți care au creat conceptul
„Tribuna Studentului”, prin care se
urmărește aducerea studentilor la meciurile echipelor universitare. Astfel, Clubul
Sportiv Universitatea Cluj pune la dispoziție,
în mod gratuit, câte 150 de bilete pentru
fiecare partidă a echipelor CSU. Mesajul
celor de la „Tribuna Studentului” pentru
toți studenții din Cluj: „În urma succesului memorabil înregistrat la meciurile de
la Cupa Davis, împotriva Danemarcei, noi
cei din Tribuna Studentului am decis ca
sportul clujean are nevoie de susținere din
partea tuturor studenților. Astfel că, am
decis să lansăm cât mai repede posibil
conceptul de ”Tribuna Studentului” la toa-

te echipele clujene: baschet, volei, rugby,
handbal. În urma unor dezbateri cu cei
de la conducerea „U” Cluj am reușit să încheiem un parteneriat. Dacă iți pasă de
sport, dacă ai un cuvânt de spus, vino alături de noi, cei din Tribuna Studentului,
împreună să încercăm să ”resuscităm”
sportul clujean, să-i redăm valoarea de altădată, să arătăm țării că se poate să demonstrăm că studenții sunt uniți și au întotdeauna un cuvânt de spus. Vino să arătăm lumii că ”spiritul studenției” este
veșnic, el nu moare niciodată”. Conceptul
„Tribuna Studentului” a fost pus în practică la cele trei partide desfășurate weekendul trecut la Sala Sporturilor Horia Demian.

Medalie importantă pentru
judoka Loredana Ohâi
Judoka Loredana Ohâi a obţinut o nouă medalie importantă, în cadrul concursului Grand Slem de la Paris, desfăşurat
în perioada 9-10 februarie 2013. Sportiva
CSU a câştigat medalia de bronz la categoria 57 kg, după ce a trecut pe rând de
adversare valoroase, precum Ribot Fatima
(Spania), Ojeda Aliuska (Cuba), Tina Zeltner (Austria) şi Viola Waechter (Germania). Antrenoarea Gianina Andreica a mărturisit că nu se astepta la o evoluţie atât
de bună, cel mult spera la un loc 5. „Mă
bucur foarte mult de această medalie, este o performanţă notabilă în palmaresul
Loredanei dar şi pentru mine, ca antrenoare, pentru că acest Grand Slem este,
după Campionatul Mondial, al doilea ca
importanţă. Sunt foarte încântată de evoluţia Loredanei care s-a comportat foarte
bine per ansamblu şi a meritat să urce pe
podium”. Turneul de Grand Slam de la Paris a reunit 390 de judoka din 55 ţări.
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CS Universitatea
şi monitorulcj.ro
vă urează:
La mulţi ani!

Nume: DANIEL MARTAC
SPORT: RUGBY
DATA NAŞTERII: 11.02.1992

Nume: MIHAELA ANI-SENOCICO
SPORT: HANDBAL
DATA NAŞTERII: 14.02.1981

Rezultatele Campionatului Național
de Sală – Cupa de Cristal

În perioada 9-10 februarie s-a desfăşurat, la Bucureşti, finala Campionatului Naţional de Atletism în sala. Atleţii CSU au
participat la mai multe probe, cele mai notabile rezultate fiind următoarele: Tufă
Alexandru (foto) a obţinut o medalie de
argint la săritura în înălţime, cu 2,18m.
La săritura cu prăjina, Kecskes Levente sa clasat pe locul 3 cu 4, 60m. La proba de

60m garduri feminin, Puiu Beatrice a terminat pe locul 3 cu un timp de 8.56, la
egalitate cu ocupanta locului 2. În schimb,
la săritura în înălţime, Puiu Beatrice s-a
clasat pe locul 5, cu un rezultat de 1, 70m.
La proba 4x4 tururi, atletele CSU au obţinut locul 2 prin Gal Camelia, Crişan Nicoleta, Fărcaş Anca şi Belgyan Sanda, cu
un timp de 3.33,16. La proba de 60m, Să-

lajan Gabriel a ocupat locul 9 și Mădăraș
Bogdan a terminat pe locul 11. În schimb,
la tineret, aceeași probă, Sălăjan a terminat pe locul 4 și Mădăraș Bogdan s-a clasat pe locul 6. Tot la tineret, proba 4x4 tururi, aceleași patru atlete s-au clasat pe
locul 1. Belgyan Sanda, 400m, a obținut
locul 4, Gal Camelia, locul 6 și Fărcaș Anca a terminat pe locul 7.

Nume: TIBERIU HORVATH
SPORT: CULTURISM&FITNESS
DATA NAŞTERII: 14.02.1974
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Colţul psihologului

Despre a trişa în sport

Dr. psiholog Marius Crăciun
În mai toate domeniile vieţii
sociale auzim despre fraude,
minciuni sau comportamente
lipsite de etică. Politicieni, oameni de afaceri şi sportivi ţin
prima pagină a ziarelor prin comportamente de fraudă şi trişare.
În sport, cazul lui Lance Armstrong care a fost implicat în cel
mai mare scandal de dopaj din
ultima perioadă, nu este singular. Cu câteva zile în urmă celebrul handbalist Nikola Kara-

batic a fost suspendat pentru
implicarea în pariuri sportive
suspecte. Domeniul ştiinţific
abundă de asemenea în fraude
intelectuale, multe dintre ele rămase nepedepsite.
Cum reuşeşc trişorii să prospere în mai toate domeniile de
activitate? Poate că veţi spune
că ei nu reuşesc pentru că până la urmă sunt prinşi. Chiar
dacă un trişor va reuşi să-şi ducă acţiunile la bun sfârşit doar
pe termen scurt, răul este deja

făcut. Să faci dreptate celui deposedat pe nedrept de victorie
este aproape imposibil. Cursele
cicliste “câştigate” de Lance Armstrong nu mai pot fi reluate….
Toate comportamentele umane
sunt vulnerabile la trişare pentru că omul este programat genetic să obţină maxim de beneficii cu costuri minime. Totuşi,
doar pentru că frauda este o latură a naturii umane, nu este un
motiv să-i minimalizăm gravitatea. Abilitatea de a detecta şi

parteneri şi sponsori

pedepsi trişorii este tot parte a
naturii umane. Trişarea şi corectitudinea sunt lucruri naturale
în egala măsură, sunt două laturi ale aceleaşi monede. Important este să creem un climat de
competiţie în care sportivii corecţi să fie apreciaţi iar cei care trişează să fie pedepsiţi contingent. Paradoxal, mulţi sportivi care îşi judecă foarte aspru
colegii care trişează recurg la
rândul lor (sau ar recurge) la
astfel de manevre. Motivaţia este că sportivii ar face totul pentru a câştiga o întrecere şi vor
fi capabili de orice pentru a realiza acest lucru. Adevărul trist
este că atât timp cât există competiţie, vor apărea întotdeauna
tentative de trişare şi nu există
nici o metodă sigură pentru a
opri cu totul acest fenomen.
A accepta o “cale mai scurtă”
prin a-ţi creşte artificial performanţa a devenit un mod de viaţă pentru anumiţi sportivi. De ce
oare trişează unii sportivi ? Iată
cel mai simplu răspuns: pentru
că pot! Ei au la dispoziţie multiple modalităţi să o facă, în timpul competiţiei sau în afara ei,
resursele şi regulile anti-fraudă
fiind limitate. Astfel, uşa este deschisă spre comportamente de trişare. Potrivit ultimelor studii din
domeniul psihologiei, una din cele mai puternice motivaţii pentru
trişare este, în mod paradoxal,

dorinţa de echitate. Auzim sportivi care îşi justifică folosirea substanţelor dopante prin faptul că
şi ceilalţi competitori fac acelaşi
lucru. Într-un fel, este la nivelul
simţului comun: dacă un adversar obţine un avantaj nemeritat
asupra mea, sunt nevoit să readuc echilibrul. Am puţină simpatie pentru un astfel de raţionament bazat pe “echitate”. De fapt,
se doreşte o egalizare a şanselor
prin utilizarea unor substanţe ilegale şi periculoase pentru sănătarea sportivilor. Pentru cei care
concurează cinstit este nevoie de
o motivaţie în plus, mai mult antrnenament şi mai multă inteligenţă pentru a putea contracara
pe cei care trişează folosind substanţe dopante.
Rezolvarea problemelor legate de trişare depinde în mare
măsură de răspunsul la întrebarea: Sunt cei care trişează destul de puternici pentru a determina organizaţia să nu ia măsurile cele mai drastice împotriva lor? În ceea ce priveşte fraudele financiar- bancare din ultimi ani., răspunsul este DA, ceea ce a determinat intervenţii
externe menite să readucă ordinea financiară în aceste domenii. În ceea ce priveşte activitatea sportivă (şi în special sporturile cele mai expuse, cum ar
fi ciclismul), răspunsul se lasă
încă aşteptat.

