Numai

Primăria
Consiliul Judeţean
şi Consiliul Local Cluj
Cluj

UNIVERSITATEA
TEHNICĂ

VIZITAŢI SITE-UL OFICIAL AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

www.u-cluj.ro

NUMAI „U“ ESTE REZULTATUL UNUI PARTENERIAT ÎNTRE MONITORUL DE CLUJ ŞI CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CLUJ

FEBRUARIE

1919
 Pasiunea pentru judo

2013
NR.

57

 Hari Dumitraş laudă proiectul echipei
Pagina 3 de rugby „U“ Cluj
Pagina 5

De 1 Martie urăm tuturor sportivelor, antrenoarelor,
suporteriţelor, doamnelor şi domnişoarelor,
o primavară cu multe bucurii şi realizări!
„U“n punct de vedere

Foto: Silviu Cristea

„U” Cluj, un model de succes

Trăim vremuri complicate. Aşa cum foarte frumos a spus episcopul Florentin
Crihălmeanu, trăim cu o excesivă şi obsedantă preocupare pentru “ziua de mâine”, care
ne paralizează activitatea prezentă a zilei “de astăzi”. Am uitat să ne bucurăm de ceea
ce avem şi trăim într-o permanentă nemulţumire într-o lume cu resurse materiale din
ce în ce mai limitate. Am uitat că sportul înseamnă în primul rând bucuria de a fi
împreună cu cei dragi, prieteni, concetăţeni şi chiar cu adversarii din teren care în afara
terenului sunt oameni animaţi de idealuri comune. Am uitat ce înseamnă “fair play”;
încă din antichitate atunci cand sportul vorbea armele tăceau. Din păcate în multe
sporturi “suporterii” creează “războaie”, atât în teren cât şi în afara lui. Patima a
înlocuit pasiunea. Chiar şi unii sportivi sunt motivaţi de bani şi nu de pasiunea pentru
sportul care i-a consacrat; când nu mai sunt bani nu mai este pasiune, iar când nu mai
este pasiune nu mai este nici performanţă. Banii nu sunt un obiectiv în sine ci doar un
instrument în atingerea obiectivelor propuse; nu se poate face performanţă cu burta
goală, dar cei care au înţeles că performanţa adevărată atrage şi resursele necesare
susţinerii activităţii sportive, printre care şi banii, au reuşit să realizeze dezvoltări
spectaculoase şi sănătoase pe termen lung. “Mercenarii’ vin şi pleacă acolo unde
primesc bani mai mulţi, dar unde este tradiţia şi dăruirea faţă de istoria şi culorile
clubului? Trăim într-o lume lipsită de valori şi de modele reale. Trăim în comunităţi
din ce în ce mai mari, dar suntem din ce în ce mai izolaţi. Am uitat că forţa comunităţii
stă în asociere; avem aceleaşi probleme cotidiene dar, în loc să ne unim forţele pentru
găsirea de soluţii reale, ne zbatem fiecare pe cont propriu. Copleşiţi de dificultăţi ne
(mai) ducem la terenul de sport pentru că ne “descărcăm” pe adversari … şi pe sportivi
… şi pe antrenori … şi pe conducerea clubului .. şi pe autorităţi. Aşteptăm ca “cineva”

Sorin Popa, Membru CA Secţia Rugby

să ne dea ceva sau să ne facă ceva ca să ne fie mai
bine. Haideţi să avem iniţiativă! Haideţi să facem noi
ceva ca să fim exemplu pozitiv pentru alţii! Haideţi
să ne asociem şi să ne aducem fiecare contribuţia,
după puterea fiecăruia, la dezvoltarea sportului
clujean şi românesc! Doar împreună suntem
puternici. În sport nu există duşmani; există doar
adversari în teren şi prieteni în afara lui. Haideţi să ne
(re)amintim că există ceea ce în rugby se numeşte atât
de frumos “repriza a treia” şi că înainte şi după meci
putem, dacă vrem, să ne întâlnim şi să dezbatem şi să
“combatem” în mod constructiv aspecte sportive şi
nu numai. Haideţi să ne raportăm la “vremurile de
aur” sau la “echipa de aur” nu doar cu nostalgia
timpurilor care au fost şi nu vor mai fi niciodată, ci cu
ambiţia de a reînvia performanţele trecute şi chiar de
a le depăşi. Depinde doar de noi de a pune umărul la
construirea unor structuri puternice şi complete, de la
copii şi juniori până la tineret şi seniori. Este extraordinară iniţiativa conducerii
Clubului Sportiv Universitatea Cluj de constituire a unui “business club” a
partenerilor tuturor secţiilor clubului, care să se întâlnească periodic şi care să
dezvolte proiecte de colaborare atât pe linie sportivă cât şi pe linie de afaceri; există
oportunitatea de realizare a unor parteneriate care să genereze noi resurse, care să fie
alocate pentru dezvoltarea echipelor. Împreună vom avea un cuvânt de spus în mai
multe domenii de activitate, iar cuvântul nostru va fi mult mai puternic decât
“şoaptele” care se aud acum pe ici pe colo. Suntem un club universitar dar avem prea
puţine manifestări în care acţionăm împreună cu universităţile şi studenţii. Există un
potenţial nemaipomenit într-un oraş cu peste 100.000 de studenţi şi zeci de mii de cadre
universitare. Este momentul să strângem rândurile şi să revigorăm spiritul universitar.
Este momentul să-i atragem alături de noi pe părinţii sutelor de copii şi juniori pe
care-i are Universitatea. Este momentul să arătăm comunităţii clujene şi întregii ţări
că voinţa noastră este mai puternică decât interesele materiale şi că nu aşteptăm “să
ni se dea” ci vrem “să dăm ceva” şi avem mult de dat; suntem implicaţi în educaţia de
bună calitate şi am avut şi avem modele de OAMENI adevăraţi pe care să-i arătăm
societăţii în care trăim. Avem sportivi şi foşti sportivi care, formaţi şi căliţi în
confruntările de pe terenul de sport, performează şi în viaţa profesională. Împreună
suntem trup şi suflet alături de culorile alb-negru. Suntem un model de sUcces şi vrem
să arătăm tuturor acest lucru; dovedim acest lucru prin ceea ce facem pe terenul de
sport şi înafara lui. Suntem animaţi de dragostea pentru “U” Cluj care, nu-i aşa, este
mai mult decât o … legendă.
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Etapa „neagră“ pentru
echipele de handbal
Ambele echipe de handbal
ale Clubului Sportiv
Universitatea Cluj au fost
învinse în cadrul etapei a
XVI-a a Ligii Naţionale de
handbal.
Mai întai, handabaliştii de
la U Transilvania au fost învinşi de reşiţenii de la CS Caraş Severin, scor 37-20, în partida de sâmbăta, 23 februarie
2013. Situaţia de criză este încă prezentă la echipa de handbal masculin, care a suferit o
serie de schimbări odată cu
începutul returului. “Studenţii” sunt pregătiţi Lucian Baciu, care este abia la a doua
partidă pe banca tehnică şi au
nevoie de timp pentru a depaşi această perioadă. În partida cu CS Caraş Severin, pentru “U” Transilvania au evoluat portarii: Szopka, Cucuieţ şi
jucătorii: Hagiu 4 goluri, Fazakas 3, Hossu 3, Ursu 3, Somlea 3, Irimias 2, Draia 1, Turcu 1. După această partidă, căpitanul echipei “U” Transilvania, Răzvan Szopka a declarat: “ Despre meciul de la Reşiţa nu pot sa spun foarte multe, cred că rezultatul vorbeşte de la sine. În etapa următoare întâlnim echipa de pe
locul 3, Potaissa Turda, o echipă în formă, cu victorii pe li-

Foto: Silviu Cristea
nie în ultimele etape. Este un
derby totuşi şi sperăm să oferim un specatacol de calitate
fără sa ne mai gandim la lo-

curile din clasament. Eu privesc meciul de vineri cu o oarecare emoţie, ţinând cont că
îmi voi reîntalni în calitate de

adeversari foştii colegi, care
în trecut au evoluat la “U”,
dar cel mai bun sa invingă!”.
Partida “U” Transilvania – Po-

taissa Turda este programată
vineri, 1 martie 2013, ora 16:00,
la Sala Sporturilor “Horia Demian”.

„U” Jolidon a pierdut la Baia Mare,
dar vrea victorie cu HCM Roman
Cu probleme în lot, şi, poate
presiune că joacă cu principala contracandidată la obţinerea titlului de vicecampioane, “ studentele“ clujence
au cedat pe terenul echipei
HCM Baia Mare, care s-a
întărit pentru acest sezon,

Numai

devenind o echipă extrem de
puternică.
Neaşteptat, “U” Jolidon a fost
învinsă de HCM Baia Mare, scor
27-21. "Sudentele" antrenate de
Gheorghe Covaciu s-au îndepartat astfel de locul 2, principalul
obiectiv, şi rămân pe locul 3 în

clasamentul Ligii Naţionale, cu
16 puncte. HCM Baia Mare ocupă poziţia a 2-a cu 22 de puncte.
"Am avut un început rău, iar pe
fondul greşelilor noastre Baia Mare s-a distanţat la un ecart care
nu putea fi recuperat. Putem pune diferenţa de la final şi pe fap-

Coordonatori:
Sorin Mărghitaş
Monica Mihoc
Dan Sibef

Tehnoredactare:
Mircea Danciu
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tul că 5 dintre titularele noastre
sunt accidentate sau incomplet
refăcute. Menţionăm însă, evoluţia bună a portarului Ana Maria
Măzăreanu, care s-a achitat bine
de sarcini. Rămâne să ne concetrăm pe restul partidelor din sezon", a declarat după această par-

tidă directorul sportiv al echipei
"U" Jolidon, Cosmin Sălăjan. “U”
Jolidon joacă în următoarea etapă pe teren propriu, contra echipei HCM Roman. Partida este programată vineri, 1 martie 2013, ora
12:00, la Sala Sporturilor “Horia
Demian”.
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Pasiunea pentru judo
Loredana OHÂI
Cu emoţie, bucurie, teamă,
curiozitate… parcă mai ieri
păşeam pentru prima dată
într-o sală micuţă de judo din
Caransebeş, însă imensă în
ochii de copil. Nu pot descrie
sentimentele care mă încercau, ﬁorii pe care i-am simţit
în momentul în care am intrat
în sala plină de copii echipaţi
în fascinante chimonouri.
Acolo ne-au trimis părinţii (pe
mine şi pe sora mea) pentru a învaţa autoapărare, nu de alta, dar luam
bătaie de la copiii de pe stradă.
Am început în joacă, dar în timp
am început să înţeleg frumuseţea
acestui sport, ba mai mult, "mi-a
intrat în sânge", a devenit un microb de care nu pot scăpa. Poate
şi pentru regulile dure, dar clare,
care dezvoltă ﬁecărui individ un
caracter puternic, disciplină, respect, hotărâre, spirit de echipă, un
anume echilibru în viaţă, puterea
de a depăşi momentele mai puţin
plăcute din viaţă.
Mai mult, poate şi pentru că
am avut norocul de a avea în jurul meu oameni deosebiţi: antrenorii de acasă, coechipierii, familia… toţi au avut contribuţii
deosebite în dezvoltarea mea ca
sportiv, dar şi ca individ.
Primele medalii au venit la
scurt timp, în competiţii judeţene, apoi la competiţii naţionale.
Am prins gustul acestora şi parcă-mi doream mai mult.
La nici 13 ani am intrat în mica “familie a Clujului”, mai întâi
în lotul de cadeţi-juniori, pentru
ca mai apoi să rămân în marea familie “U”-CSM. Şi aici am avut
norocul să întâlnesc oameni de
calitate, deosebiţi din toate punctele de vedere, care m-au adoptat
cu bune şi cu rele, care m-au ajutat să-mi depăşesc toate temerile,
să iubesc şi să respect acest sport,
antrenori care au avut grijă să dezvolte şi să menţină în fiecare judoka pasiunea pentru judo.
Am deosebita onoare de a mă
antrena alături de cele mai mari
nume ai judo-ului românesc şi
mondial, ceea ce mă motivează
şi mă ajută să îmi doresc să ajung
pe culmile cele mai înalte ale performanţei sportive.
Şi medaliile… Nu vă puteţi
imagina ce înseamnă să auzi imnul ţării tale atunci cand eşti pe
un podium internaţional, sau să
vezi drapelul ţării tale printre drapelele puterilor lumii şi să ştii că
eşti acolo. Emoţii şi sentimente
care nu pot fi descrise în cuvinte. Şi atunci îţi spui: “Munca şi
sacrificiile mele, efortul depus de

întreaga echipă, pasiunea cu care se dedică antrenorii acestui
sport, nu au fost în zadar. A meritat! Mulţumesc mult! RESPECT!”.
Atunci îţi doreşti mai multe realizări, mai multe medalii, chiar
dacă asta presupune eforturi mari,
iar rezultatele nu sunt întotdeauna pe măsura aşteptărilor. Te ridici şi o iei de la capăt. Mai puternic şi mai încrezător.

La fel ca în viaţă, uneori câştigi, alteori pierzi. Sentimentul
înfrângerii?!? Este copleşitor! Simţi cum se prăbuşeşte totul în jurul tău. E atât de dureros! Mai
întâi te învinovăţeşti că nu ai reuşit mai mult, apoi teama că ai
dezamăgit, apoi îţi spui că poţi,
că trebuie să poţi şi să o iei de la
capăt! E drept că ai alături oamenii care te ajută să treci peste eşe-

curi, dar cum ar fi dacă totul ar
fi perfect? Aş mai putea aprecia
realizările?!? M-aş putea bucura
de fiecare rezultat?
Nu cred că sunt foarte talentată, dar munca, efortul, disciplina, perseverenţa, pasiunea pentru judo, dar mai ales susţinerea
antrenorilor m-au ajutat şi m-au
motivat să-mi doresc să mă autodepăşesc, deoarece competiţia

este în primul rând cu mine însămi. Iar motivaţia apare numai
atunci când “pui suflet” în ceea
ce faci, adică multă, multă pasiune.
Dacă ar trebui să aleg altceva
în viaţă? JUDO aş alege. De ce?
Toate trăirile, experienţele, motivaţia, efortul, dorinţa de autodepăşire, chiar şi eşecurile mă fac
sa fiu EU!

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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Echipa de volei feminin a
pierdut in extremis cu CSM
Bucureşti partida din etapa
precedentă, penultima din
sezonul regulat.
“Studentele” au cedat în cinci
seturi, cu scorul de 2:3. Este a
şasea înfrângere cu acest scor
pentru elevele antrenate de Dan
Gîrleanu, cărora le-a lipsit concentrarea pe final de meci. Universitatea Cluj ne-a obişnuit cu
partide de cinci seturi pe teren
propriu. Aşa s-a întâmplat şi
sâmbătă, 23 februarie 2013, când
voleibalistele universitare au revenit spectaculos de la 0-2 şi au
fost foarte aproape de prima victorie a sezonului. CSM-ul a început tare partida şi s-a impus
în primele două parţiale la 16,
respectiv 12. De aici a început
revenirea “studentelor”, care sau impus în setul trei pe final
(25-22).
În al patrulea parţial diferenţa a fost clară în favoarea voleibalistelor noastre, care au condus cu 8-1 şi 16-6. Deşi oaspetele au dat semne de revenire, universitarele au trimis partida în
tie-break după un set câştigat la
21. Setul decisiv a fost de coşmar
pentru echipa noastră, care nu a
reuşit victoria, deşi a condus cu

Foto: Silviu Cristea

Voleibalistele “U” Cluj au scăpat
printre degete prima victorie

8-1, 11-6 şi 12-7. Astfel, Universitatea Cluj ratează prima victorie a sezonului.
Pentru Universitatea Cluj au
evoluat: Luminiţa Trombiţaş 7
pct, Raluca Bucur 20 pct, Tanya
Paulin 13 pct, Timea Ştirţ 5 pct,
Emiliya Serafimova 13 pct, Petra

Sikoş şi Angelica Podină (libero).
Au mai jucat: Medeea Clăteşteanu 2 pct, Raluca Rovas 3 pct şi
Alexandra Bara. Antrenor: Dan
Gârleanu
“Un meci extrem de disputat,
pe care ar fi trebuit să-l câştigăm
dar, din păcate a intervenit rela-

xarea şi lipsa de concentrare pe
final de meci. Acum suntem la
mâna jocului rezultatelor. Avem
nevoie de victorie în partida următoare, de pe teren propriu, cu
Craiova şi să sperăm ca Sibiul va
pierde toate cele trei puncte cu
Medicina Tg. Mureş”, a declarat

antrenorul Universităţii Cluj, Dan
Gîrleanu.
Universitatea Cluj va juca ultima partidă din sezonul regulat
pe teren propriu, sâmbătă (2 martie 2013), la Sala „Vasile Gelerium” din Parcul Sportiv Universitar „Iuliu Haţieganu”.

Voleibaliştii se pregătesc pentru play-out
Abonează-te la monitorul
0264.59.77.00
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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

Voleibaliştii universitari au
avut o etapă pauză, a XX-a,
din acest sezon regulat al
Diviziei A1. „Studenţii” ar fi
trebuit să joace cu LPS
Bihorul Oradea, echipă care
s-a retras din campionat.
Din păcate, voleibaliştii antrenaţi
de Bogdan Tănase se pregătesc pentru play-out, o luptă grea pentru rămânerea în prima divizie de volei
masculin. Penultima partidă dinaintea play-off-ului acestui sezon al Diviziei A1 este cea de azi, cu Şimleul Silvaniei, care s-a impus cu 3:2
în ultimul joc cu CSM Agronomia
Bucureşti. Şimleul se bate pentru ultimul loc din play-out, în acest moment ocupă locul 8 în clasamentul
Diviziei A1. Universitatea Cluj, din
păcate, nu a obţinut nici o victorie
în acest sezon şi se va lupta pentru
evitarea retrogradării cu formaţia

CSA Steaua Bucureşti, ocupanta locului 10, cu 14 puncte. Antrenorul
echipei „U” Cluj, Bogdan Tănase a
explicat: „Mai avem două etape, dar
toată pregătirea o concentrăm în vederea play-out-ului. Vor ﬁ nişte meciuri extraordinar de disputate, în
care, din păcate pornim cu şansa a
doua. Sperăm să facem un joc bun
şi să câştigăm. Avem nevoie de cât
mai multă lume la sala pentru a ne
susţine”. Play-out-ul Diviziei A1 se
joacă după sistemul “trei din cinci”
meciuri. Universitatea Cluj va evolua în primele două partide in ﬁeful
echipei Steaua Bucureşti, pe datele
9-10 martie 2013, urmând ca în datele 16-17 martie să aibă loc meciurile de la Cluj. În caz de egalitate,
după cele patru partide, jocul decisiv, va avea loc pe terenul echipei
Steaua, datorită poziţiei mai bune
în clasament.

Foto: Silviu Cristea
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Hari Dumitraş laudă proiectul
echipei de rugby „U“ Cluj

Patrice PODINĂ
Există oameni care au acea
calitate extraordinară de a fi
plăcuţi încă de la prima
întâlnire, iar unul dintre
aceștia este Hari Dumitraş.
Fostul căpitan şi antrenor al
echipei naţionale de rugby a
României este în prezent
Director Naţional de
Dezvoltare şi Diretcor tehnic
al echipelor naţionale de
juniori. Din această postură a
fost prezent zilele acestea la
Cluj-Napoca, la invitaţia oficialilor secţiei de rugby a CS
Universitatea. Nu aveam cum
să ratez prilejul de a mai
schimba două vorbe şi de a
realiza un scurt interviu.
PP: Domnule Dumitraş aţi
revenit la Cluj-Napoca, de
această dată în calitate de „profesor”, pentru a împărtăşi din
experienţa dumneavoastră, ce
impresie v-a lăsat noua echipă a Universităţii?
Hari Dumitraş: Sunt fericit
şi mă simt împlinit de fiecare
dată când revin la Cluj. Universitatea este unul dintre cluburile moderne cu structuri solide şi care va crea o surpriză
plăcută într-un viitor deloc îndepărtat. Trebuie să recunosc
că am găsit aici o echipă cu potenţial foarte mare şi cu o cultură rugby-istică bună.
PP: În această iarnă s-au realizat câteva achiziţii interesante. Pe mulţi dintre noii-veniţi îi ştiţi de la loturile naţionale de juniori, cum i-aţi caracteriza?
Hari Dumitraş: Da îi cunosc
pe toţi, mi-au fost elevi la na-

ţionala sub 19 ani, cu care am
participat la europeanul din
2010. Aş zice că au făcut o alegere foarte bună. Aici au şansa să crească şi să se maturizeze, pentru că vor lucra cu Horică (Horea Hâmprea, antrenor
secund la U Cluj, n.a.), un antrenor excepţional, cu mare experienţă, cu care eu colaborez
foarte bine şi de foarte multă
vreme. În plus vor lucra alături
de câţiva jucători experimentaţi, de la care au lucruri bune
de învăţat.
PP: Dacă l-aţi pomenit pe
Horea trebuie să vă întreb şi
ce părere aveţi despre noul
staff tehnic, la fel unul foarte
tânăr?
Hari Dumitraş: Cristi Săuan
(antrenor principal la U Cluj,
n.a.) a fost un jucător important pentru echipa naţională
a României, este foarte receptiv, se simte că a jucat la un
nivel înalt. Nu-i va fi uşor pentru că una e să joci şi altceva
este să manageriezi o echipă,
dar am mare încredere în el.
Bogdan Voicu (consilier tehnic la U Cluj, n.a.) este iarăşi
un fost internaţional cu mare
experienţă, în plus are şi foarte multă calitate umană. Despre Horică mi-am spus deja
părerea…
PP: În încheiere am să vă
adresez o întrebare puţin altfel. De făcut sunt multe, dar
ce nu ar trebui să facă cei din
conducerea secţiei, pentru ca
lucrurile să meargă spre tot
mai bine?
Hari Dumitraş: Am întâlnit
aici un grup tânăr, serios, e
foarte plăcut ce am găsit aici,

dar e un drum lung până la
marea performanţă. Încă de
acum un an poate şi mai bine
şi-au unit forţele şi ideile o
mână de oameni care au pus
suflet pentru rugby. Am participat la câteva acţiuni foarte
bine gândite şi organizate, au

luptat împreună, au trecut deja prin foc cum se spune şi au
obţinut rezultate frumoase şi
pot în continuare să facă treabă bună, totul este să nu se
culce pe lauri, să nu-şi piardă
interesul şi să ducă mai departe acest proiect.

Hari (Haralambie) Dumitraş
a evoluat în cariera sa la două
ediţii ale Cupei Mondiale (în
1987 – Noua Zeelandă şi 1991
– Franţa, când a fost şi căpitanul „stejarilor”).
patricepodina.wordpress.com
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“U” Mobitelco a câştigat, vineri, 22
februarie, cu scorul de 88-69, partida
disputată pe teren propriu în faţa formaţiei CSŞ Giurgiu, în etapa a XXIII-a
a Ligii Naţionale de Baschet
Masculin.
La finalul meciului, Hristo Nikolov, cu
22 de puncte, a fost cel mai bun marcator
al clujenilor, el fiind urmat de Dalibor Djapa, cu 19 puncte, şi de Stephen Ross, autor a 12 puncte. Din tabăra oaspeţilor s-a
remarcat Parrish Petty, cu 28 de puncte.
Datorită acestui succes, elevii antrenaţi
de Niksa Bavcevic au ajuns la 16 victorii
obţinute în acest sezon şi au acumulat 39
de puncte.
"Avem o echipă destul de solidă, foarte echilibrată şi victoria la 20 de puncte,
după ce am condus tot meciul, uneori
chiar la 30 de puncte, arată că suntem o
echipă puternică. Intensitatea cu care ne
apărăm este una foarte mare şi e greu pentru adversar”, a declarat, pentru u-mobitelco.ro, fundaşul Mihai Paul, proaspăt revenit la echipa clujeană.
În următoarea partidă de pe teren propriu, „U” Mobitelco se va duela cu BC
Mureş. Meciul este programat luni, 4 martie, cu începere de la ora 20.00. În tur, clujenii au pierdut pe terenul mureşenilor, cu
scorul de 72-82, la capătul unui meci în
care Mihai Silvăşan şi Sean Barnette au încheiat fiecare cu câte 16 puncte marcate.

Foto: Silviu Cristea

Victorie la scor
pentru „U” Mobitelco

Baschetbalistele “U” Cluj au pierdut
în etapa precedentă, într-un un meci
contra unei formaţii apropiate ca
valoare, Rapid Bucureşti, dar în
următoarele jocuri vor avea parte de
două partide “de foc”.
Într-una dintre cele două partide care
au avut loc sâmbată, 23 februarie 2013, la
Sala Sporturilor “Horia Demian”, echipa
de baschet feminin “U” Cluj a întâlnit formaţia CS Rapid Bucureşti, într-un meci
din etapa a XXIV-a a Ligii Naţionale. “Studentele” antrenate de Florin Covaciu au
pierdut faţa bucureştencelor cu scorul de
71-88. “Din păcate am pierdut, era un meci
pe care-l puteam câştiga. În a doua repriză fetele nu au mai jucat la nivelul primei
părţi. Adversarele au avut o jucătoare care a făcut diferenţa, înscriind 42 de puncte şi rezultatul nu a mai putut fi întors",
a declarat managerul echipei Universitatea Cluj, Cornel Săftescu. După această
înfrângere echipa de baschet feminin Universitatea Cluj a coborât pe locul 14 în
clasamentul Ligii Naţionale, cu 21 de puncte. Pentru Universitatea Cluj urmează un
final de săptămână foarte greu, în care vor
juca două meciuri pe teren propriu, contra unor echipe care sunt în topul clasamentului. Mai întai, baschetbalistele universitare vor întâlnesc campioanele de la
CS Municipal Târgovişte într-o partidă programată joi, 28 februarie, de la ora 13:00.
CSM Târgovişte vine după o evoluţie excelentă la prima participare în Euro Liga
de baschet, unde au întâlnit cvadrupla

Foto: Silviu Cristea

Misiune grea pentru baschetbaliste

campioană, Spartak Moscova Vidnoje. Rusoaicele au câştigat ambele meciuri, însă
la o diferenţă de doar 7, respectiv 6 puncte. Al doilea joc pentru “studente” va avea

loc vineri, 1 martie, de la ora 14:00, contra echipei ACS Sepsi Sf.Gheorghe. Adversara de vineri ocupă locul 4 în Liga Naţională, cu 35 de puncte, la două puncte di-

ferenţă de CSM Târgovişte, care în momentul de faţa ocupă locul 3. Ambele meciuri vor avea loc la Sala Sporturilor “Horia Demian”.

OMNISPORT  OMNISPORT  OMNISPORT  OMNISPORT 

Grand Prix Dusseldorf,
turneu sub egida IJF,
cu premii totale
de 100.000 de dolari
Sportivele “U”/CSM, Loredana Ohâi
şi Corina Căprioriu n-au prins o zi bună la turneul de judo din Germania, desfăşurat sâmbătă, 23 februarie 2013.
Judoka Loredana Ohâi a avut un parcurs bun la categoria 57 de kilograme,
calificându-se în semifinale, după victorii în grupa B, în faţa lui Joliane Melancon (Canada) şi a lui Emma Barkeling
(Suedia). Loredana Ohâi a pierdut însă
lupta din semifinale, cu Automne Pavia
(Franţa), dar şi pe cea din recalificări,
pentru medalia de bronz, cu Jan-Di Kim
(Coreea de Sud).
Surpriza zilei a venit la aceeaşi categorie, (57 kg), din partea Corinei Căprioriu, vicecampioană olimpică. Corina a
fost eliminată în primul duel din grupa
C, de Larissa Csatari (Elveţia).
După acest concurs, Loredana Ohâi şi
Corina Căprioriu vor rămâne la Dusseldorf pentru un stagiu de pregătire, urmând să participe la un concurs legat de
cel de la Dusseldorf, programat la Praga (Cehia). O altă judoka “U”/CSM, Alexandra Pop, categoria 48 kg, se va alătura celor două sportive mai sus menţionate pentru participarea la concursul
din Cehia şi stagiul de după concurs, care va ţine până în 4 martie.
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CS Universitatea
şi monitorulcj.ro
vă urează:
La mulţi ani!

Nume: RĂZVAN VÂLCELEAN
SPORT: Volei masculin
DATA NAŞTERII: 22.02.1989

Convocări la „naţională“
Sportivii secţiei de rugby a CSU au
intrat în calculele antrenorilor loturilor
naţionale. Astfel, rugbystele universitare au fost convocate din nou la un stagiu de pregătire al echipei naţionale de
rugby în 7. Irina Hîrjete şi Bianca Crişan s-au alăturat lotului naţional de rugby 7 pentru perioada 22 februarie - 3
martie 2013, în vederea participării echipei naţionale 7’s feminin la Campionatul European, competitie oficială din calendarul internaţional. De cealaltă parte, juniorii „U” Cluj, Oros Cristian şi
Ţandea Florin au fost convocaţi la lotul
naţional U19, în vederea unui stagiu de
pregătire.
În altă ordine de idei, Campionatul
Naţional de rugby în 7 senioare va începe pe 13 aprilie 2013. Până acum sau înscris cinci echipe în noua ediţie de
campionat. Prima etapă este programată la Bucureşti, pe stadionul Federaţiei
Române de Rugby, Arcul de Triumf.

Nume: ANDREEA TETEAN
SPORT: Handbal feminin
DATA NAŞTERII: 25.02.1989

Program competiţional
pentru săptămâna aceasta
Miercuri, 27.02.2013
Volei masculin – Divizia A1 – Et. XXI
„U” Cluj – CS Phoenix Simleul Silvaniei 15:30

Joi, 28.02.2013
Baschet feminin – Divizia A – Et. XVI
„U” Cluj – CSM Târgovişte 13:00

Vineri, 01.03.2013
Handbal feminin – Liga Nat. – Et. XVI
„U” Jolidon – HCM Roman 12:00
Baschet feminin – Divizia A – Et. XXV
„U” Cluj – Sfîntu Gheorghe 14:00
Handbal masculin – Liga Nat. – Et. XVI
„U” Cluj – ASC Potaissa Turda 16:00

Sâmbătă, 02.03.2013
Volei feminin – Divizia A1 – Et. XXII
„U” Cluj – SCMU Craiova 16:00 (sala
Geleriu)

Nume: VIKTORIA PETROCZI
SPORT: Handbal feminin
DATA NAŞTERII: 27.02.1983
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Colţul psihologului

Sportul între a oferi şi a realiza

Dr. psiholog Marius Crăciun
Atunci când am întrebat o
înotătoare de 12 ani de ce îi place acest sport, ea mi-a răspuns:
„Îmi place să arăt oamenilor ceea ce pot să fac”. Un atlet de 17
ani mi-a relatat: „Îmi place să
fiu mai rapid, să-mi îmbunătăţesc timpii, să fiu cel mai bun
în ceea ce fac”. O tânără judo-

cană mi-a răspuns simplu: „Îmi
place să câştig!”
Antrenorii şi sportivii, ca şi
noi toţi de fapt, suntem imersaţi în cultura realizării. A arăta celorlalţi ceea ce putem face,
creşterea performanţei, victoria
sunt toate versiuni ale realizării. De fapt, lumea sportului este cea mai bună ilustrare a culturii realizării. Competiţiile se

raportează în totalitate la capacitatea de a arata de ce suntem
în stare. Uneori, realizarea este
subtil mascată prin „munca în
echipă”, ceea ce înseamnă „să
ajuţi echipa să câştige”, sau prin
formula „încearcă dai tot ce este mai bun din tine”, asta însemnând că speri să câştigi dar
probabil nu vei reuşi. Când spunem „să obţin” nu înseamnă neapărat o medalie de aur, un contract la o echipă profesionistă,
satisfacţie personală sau o trăire de exultanţă. Ne referim la
activitatea de a obţine care este determinată de cultura realizării mai presus de un scop sau
rezultat. Sportivii trebuie pur şi
simplu să îndeplinească nişte
cerinţe, să obţină un rezultat în
loc să obţină „dezvoltare caracterială”, ceea ce pentru ei nu
este suficient.
În opinia mea, nu este posibil în cazul sportivilor – ca şi
pentru fiecare din noi expuşi
acestei culturi – să fie detaşaţi
emoţional de activitatea de a obţine. Marian, un tânăr jucător
de tenis îmi relatează că înainte unui meci simte un deranjament stomacal care îi poate crea
chiar şi vomă. Mulţi dintre sportivii pe care îi consiliez se plâng
de lipsă de concentrare şi dificultăţi în a lua cele mai bune
decizii în situaţii de mare presiune. Toţi aceşti oameni – pe
care îi admir mult şi îi respect
– sunt dependenţi de realizare

parteneri şi sponsori

şi terorizaţi de frică – nu de frica de a eşua să evoleze bine, ci
de frica de eşua în a obţine, frica de blamul public atunci când
eşti inferior ca realizator. Pe lângă dureri de cap, anxietate şi
dezamăgirea nerealizărilor, există recompense, bucuria părinţilor, speranţele că lumea sportului este o un loc sănătos în care poţi creşte şi învăţa. Această
teamă de a eşua în a fi un bun
realizator se bazează pe o premisă socială greşită, o asumpţie filozofică incorectă şi nu o
problemă psihologică.
Noi nu eşuăm în a realiza;
realizarea ne afectează. O opţiune personală ne deprivează
de o dezvoltare emoţională potrivită.
Dacă am reuşi să oferim mai
mult celorlalţi din punct de vedere emoţional, acest lucru ne-ar
ajuta să performăm mai bine şi
cu mai cu plăcere. Să oferim
sportivilor ajutor pentru a creşte emoţional asumându-şi responsabilitatea pentru deciziile
lor. Depinde de ei dacă doresc
a se dezvolta emoţional într-o
cultură a realizării. A oferi ceva sub aspect emoţional nu este acelaşi lucru cu a oferi material. Nu ne putem extrage din
mediul social în care trăim. Chiar
şi în societatea modernă care
valorizează atât de mult victoria şi rezultatul, putem să ne
educăm tinerii să ofere mai mult
fără a neglija realizarea.

Un tânăr sportiv nu şi-a putut îndeplini obiectivul de a fi
selecţionat în lotul naţional. Antrenorul lui îl roagă să îl ajute
să lucreze cu un grup de copii,
dar idea de a oferi, îl indispune grozav. Din cauza acestei
stări, performanţa lui scade dar
şi speranţele lui sunt diminuate. Nu numai sportivii sunt obsedaţi de ideea realizării având
probleme când este vorba de a
oferi.
Antrenorii, în special cei cu
un stil de conducere autoritar,
excelează în dorinţa lor de a deveni buni realizatori. Fiind imaturi sub aspect emoţional, aceşti antrenori îşi hărţuiesc sportivii, creind rivalităţi excesive între membrii echipei. Ei consideră că un sportiv furios va fi mai
eficient pe teren. Îşi ameninţă
sportivii cu pedepse şi antrenamente istovitoare crezând că în
această manieră se vor putea
impune. Antrenori de această
factură cred că au în posesie
mintea sufletul şi inima sportivilor, controlându-le viaţa pe teren şi în afara lui. Pe scurt, îşi
justifică orice conduită crezând
că astfel îşi vor ajuta sportivii
să învingă. Antrenorii nu sunt
de loc pregătiţi să se confrunte
cu cerinţele tot mai mari impuse de societatea competitivă în
care trăim.
Cum rezolvăm această problemă?
Urmarea în numărul viitor.

