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„U“n punct de vedere

Mult stimate domnule primar,
Un oraş european de cinci stele, o capitală polivalentă a unei
regiuni, se caracterizează şi prin activitatea sportivă de performanţă
şi de masă. Prin atenţia deosebită acordată sportului clujean,
municipiul Cluj Napoca se mândreşte cu baze sportive noi, precum
proiectul Sălii Polivalente, obiectiv care suntem convinşi că va fi dus
la bun sfârşit, dar şi cu rezultatele excelente obţinute de sportivii
clujeni la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Europene şi
Naţionale. Semnatarii acestei scrisori vin în sprijinul eforturilor
Dvs. legate de buna desfăşurare a proiectului Cluj Capitala
Europeană a Tineretului 2015 şi a candidaturii pentru Cluj Capitala
Europeană a Culturii 2021. Sportul de performanţă ca şi componenţă
esenţială pentru dezvoltarea şi afirmarea pe plan naţional şi
internaţional a municipiului Cluj-Napoca este prezent de zeci de ani
în oraşul de pe Someş.
Cluj Napoca a fost mereu un creuzet de certe valori sportive, atât
la capitolul jocuri cât şi la sporturile individuale. Vă reamintim
câteva din cele mai recente performanţe care au dus numele
municipiului Cluj Napoca pe cele mai înalte culmi sportive:
judokanele au dus Clujul în atenţia întregii lumi având în palmares
zeci de medalii europene şi mondiale de seniori, precum şi medalii la
Jocurile Olimpice; 14 titluri de campioană naţională pentru echipa
de baschet feminin; halterele, scrima, luptele libere, gimnastica sau
polo sunt alte sporturi care au dus faima Clujului pe plan
internaţional; participările în Champions League şi Cupa Cupelor
ale echipei de handbal feminin, iar componente ale echipei clujene au
bifat cu lotul naţional participări la Jocurile Olimpice; atletismul
clujean are sute de medalii naţionale, zeci de recorduri naţionale;
titlurile naţionale ale echipei de baschet masculin; marea echipă de
volei masculin a Clujului (titlul naţional în sezonul 1995-1996 şi
Cupa României în 1996 şi 1997), participări în fazele superioare ale
competiţiilor europene intercluburi; medalii de argint şi bronz ale
echipei de rugby; Pe plan extern Clujul se mândreşte cu medalii şi
participări la Jocurile Olimpice (Maria Cioncan, bronz la JO Atena
2004, la proba de 1500m; judoka Simona Richter, bronz la JO Sydney
2000; judoka Corina Căprioriu, argint la JO Londra 2012).
2013 este începutul unui nou ciclu olimpic. La Jocurile Olimpice
de la Rio de Janeiro 2016 trebuie să se vorbească din nou de Cluj
Napoca. La Campionatele Mondiale şi Europene din acest ciclu
olimpic sportivii clujeni trebuie să fie din nou prezenţi pe
podiumurile de premiere. Tineretul clujean trebuie să aiba mai
departe posibilitatea de a practica o gamă larga de sporturi, în cele
mai bune condiţii. Locuitorii Clujului trebuie să se bucure mai

departe de spectacolul unic asigurat de sportul de performanţă,
individual şi de echipe.
In acest sens vă solicităm mărirea cotei alocate întregului sport
clujean din bugetul aferent anului 2013, pentru menţinerea
performanţelor sportive, la suma de 6,5 milioane lei. Astfel,
administraţia locală clujeană va fi şi ea campioană între primăriile
din ţară, în ceea ce priveşte alocările pentru sport, alături de
campionii clujeni.
Semnează: CS Universitatea Cluj, CSM, C.S.S. Viitorul, L.P.S.
Cluj Napoca, C.S. Politehnica, C.S. Voinţa şi U Mobitelco.

2

Numai „U“

 HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL

Schimbare de
obiectiv la ”U” Jolidon
Handbalistele echipei “U” Jolidon au pierdut partida din etapa
trecută, disputată în ﬁeful formaţiei CSM Bucureşti, scor 36-32, înfrângere care le-a diminuat şansele la un nou titlu de vicecampioane. “Studentele” au avut cel mai
încărcat sezon din ultimii ani. Participările în Liga Campionilor, lupta pe plan naţional pentru obiectiv (locul 2 în Liga Naţională) şi
accidentările, pe rând, a unor jucătoare esenţiale pentru echipă au
îndepărtat “U” Jolidon de medaliile de argint din această ediţie de
campionat. Însă să nu uităm că în
acest an echipa de handbal feminin s-a luptat de la egal la egal cu
cele mai bune echipe din Europa.
Caliﬁcarea istorică în grupele Champions League, intre primele 16 echipe ale continentului şi prestaţia
onorabilă demonstrează valoarea
echipei. Directorul sportiv al echipei “U” Jolidon, Cosmin Sălajan a
explicat: “Chiar dacă am pierdut
cu CSM Bucureşti, şansele la locul
3 sunt încă intacte, noi trebuie să
ne câştigăm meciurile de pe teren
propriu şi ne putem asigura locul
3. Accidentarile şi-au pus amprenta asupra evoluţiei noastre în acest
sezon şi astfel ne luptăm la ultima
treaptă de pe podiumul Ligii Naţionale“. După etapa precedentă, cu
numărul XVII în Liga Naţională,
„U” Jolidon ocupă locul 3 în clasament, cu 18 puncte. Liderul incontestabil, Oltchim Râmnicu Vâlcea are 28 de puncte, în timp ce

Foto: Silviu Cristea
ocupanta locului secund, HCM Baia Mare are 24 de puncte.

Cartaş si Dincă participă
la „Trofeul Carpaţi”
Liga Naţională de handbal feminin a intrat într-o pauză com-

petiţională până pe data de 4 aprilie 2013. În această perioadă va
avea loc „Trofeul Carpaţi”, la care Romania va participa cu doua
reprezentative. Selecţionerul echipei naţionale, Gheorghe Tadici a
format două loturi competitive

care vor juca alături de Germania şi Spania în cadrul turneului
ce va avea loc în perioada 22-24
martie, la Craiova. De la „U” Jolidon au fost convocate handbalistele Carmen Crataş şi Nicoleta
Dincă.

După acest turneu se va relua
Liga Naţională cu etapa a XVIII-a, cand „U” Jolidon are programat jocul cu SCM Craiova. Partida va avea loc pe data de 4 aprilie 2013, la Sala Sporturilor „Horia Demian”.

Meci important pentru handbalişti
În etapa a XVIII-a din Liga
Naţională de handbal masculin,
jucătorii de la „U” Transilvania
au de trecut un test important
în faţa principalei contracandidate la rămânerea în prima ligă, CSM Ploieşti. Parcursul dificil al „studenţilor” de până
acum i-a condamnat in postu-

ră de a se lupta împotriva retrogradării. Din cele 17 partide
disputate în această ediţie de
campionat, „U” Transilvania a
bifat doar două victorii, în timp
ce adversarii din confruntarea
de astăzi au câştigat de trei ori.
Vecine de clasament, echipa
oaspete ocupa locul 11 în Liga

Naţională cu 6 puncte, iar „U”
Transilvania se află pe locul 12,
cu 4 puncte. O victorie a „studenţilor” cu ploieştenii ar fi de
bun augur, în primul rând pentru că cele două echipe ar ajunge la egalitate de puncte. Din
păcate, în acest sezon s-au înscris 12 echipe în campionat,

ceea ce le condmană pe ultimele două clasate la retrogradare.
Cu toate acestea echipa care
termină campionatul pe locul
11 ar mai avea o şansă de a rămâne în prima ligă în cazul în
care una dintre candidatele la
promovare s-ar retrage din diferite motive.

După această etapă, handbaliştii noştri vor evolua în fieful
vicecampioanei Ştiinţa Dedeman Bacău, într-o partida programată pe 20 martie, după care Liga Naţionala de handbal
masculin intra într-o pauză competiţională până pe data de 13
aprilie 2013.

Foto: Cristian Cosma
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A fi sau a nu fi
în Divizia A1
Am să vorbesc despre echipa de volei băieti a Universităţii Cluj la care am evoluat 15
ani de zile începând de la terminarea junioratului şi până în
prezent. Deşi am 34 de ani nu
mă gândesc la retragere atâta
timp cât pot să ajut echipa.
Este un moment greu pe care îl străbate voleiul clujean,
atât la băieţi cât şi la fete. Ambele echipe sunt angrenate în
lupta pentru menţinerea în divizia A1.
Am experienţa acestor lupte
pentru menţinerea în primul
eşalon, unele dintre ele dramatice şi aici amintesc ultimul
meci de baraj cu Baia Mare, în
care băimărenii conduceau cu
14-12 în setul decisiv, “U” Cluj
reuşind să întoarcă situaţia câştigând 16-14 evitând astfel retrogradarea, sau confruntările
cu Bacăul, în care după primele două meciuri scorul era de
2-0 pentru Bacău. Din nou “U”
Cluj revine câştigând ultimele
3 meciuri, ultima partidă chiar
pe terenul Bacăului, evitând din
nou retrogradarea.
Şi “U” Cluj se află din nou
în faţa unui moment greu în care plăteşte tribut tinereţii şi lipsei de experienţă, terminând sezonul cu nici un meci câştigat.
Pentru băieţii de la “U” Cluj
urmează două meciuri cruciale
pe 16 şi 17 martie la Cluj, împotriva echipei Steaua Bucureşti. Scorul general după două meciuri jucate la Bucureşti
este de 1-1, echipa noastră reuşind să se mobilizeze şi să câştige un joc pe terenul celor de
la Steaua. Dacă reuşim să gestionăm cum trebuie meciurile
care urmează să le jucăm acasă, atunci acest meci caştigat
la Bucureşti poate să fie vital
în confruntarea noastră. Sperăm să ne putem concentra asupra acestor două meciuri, să reuşim să fim o echipă adevarată şi acum când suntem la cumpănă să demonstrăm că totuşi
această echipă merită să rămână în divizia A1. Nu va fi doar
meciul de volei, va fi şi un meci
pe plan psihologic şi echipa care va reuşi să gestioneze mai
bine stresul, tensiunea, oboseala, nervii şi bucuria va reuşi să
se menţină în divizia A1.

Foto: Silviu Cristea

Romeo Lőtei

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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Voleibaliştii Universităţii Cluj
au început cu dreptul play-outul Diviziei A1 din această ediţie de campionat. "U" Cluj a
învins Steaua Bucureşti în prima partidă, disputată sâmbătă
(9 martie) 15:25, 23:25, 25:21,
16:25). "Studenţii" s-au impus
chiar pe terenul Stelei, la Bucureşti, demonstrând superioritate la toate capitolele faţă
de gazde. Prima victorie categorică le dă speranţe voleibaliştilor noştri în a doua bătalie de la Cluj, în lupta pentru
rămânerea în prima divizie de
volei masculin. Scorul general
în urma celor două partide disputate la Bucureşti este de 11, după ce în al doilea joc "U"
Cluj a pierdut cu 0:3 (25:15,
25:22, 25:18). După primele

două meciuri, antrenorul "U"
Cluj, Bogdan Tănase a declarat: “Am reuşit un rezultat bun,
caştigând prima partidă la Steaua, dar, din păcate nu am reuşit să ne păstrăm concentrarea şi pentru al doilea meci.
Avem o săptămână la dispoziţie să punem la punct mici detalii tehnico-tactice şi până la
ora meciului speram să fim în
cea mai bună formă". Urmatoarele două meciuri din play-out
se joacă la Cluj în acest weekend, sambata si duminica (1617 martie), de la orele 16:00,
la Sala Sporturilor "Horia Demian". Vă invităm la sală în număr cât mai mare să suţinem
echipa de volei masculin în
această luptă pentru menţinerea în prima divzie de volei!

Foto: Silviu Cristea

Voleibaliştii îşi apără şansele în play-out

În primele două meciuri din
play-out voleibalistele "U" Cluj
au pierdut pe terenul formaţiei
CSM Sibiu cu scorul de 3:1. Ambele partide s-au încheiat cu acest
scor în favoarea gazdelor, care
au avut avantajul terenului propriu, ceea ce le-a motivat şi mai
mult. Presiunea meciurilor din
play-out şi publicul numeros de
la Sibiu au fost două dezavantaje pentru voleibalistele noastre,
care au cedat greu în fata sibiencelor. Pe seturi, primul joc sa terminat: 22:25, 25:19, 25:19,
25:22, iar al doilea: 25:18, 15:25,
25:21, 25:20. Pentru “studente”
meciurile decisive se joacă la
Cluj, unde au nevoie de două
victorii pentru a mai spera. Astfel, “U” Cluj ar mai avea o şansă, scorul de 2-2 la general le-ar

permite disputarea partidei decisive, meciul cu numărul 5, care ar urma să se joace la Sibiu.
Este greu, dar nu imposibil, astfel că după aceste două partide,
antrenorul Universitătii Cluj, Dan
Gîrleanu a declarat: "Am pierdut
o batălie, dar nu am pierdut războiul. Ne vom bate până la capăt în meciurile de la Cluj". Cele două partide din play-out sunt
programate sâmbătă şi duminică (16-17 martie), de la orele
16:00, la Sala Sporturilor "Horia
Demain”. Pentru meciurile din
play-out facem un apel la publicul clujean să vină în număr cât
mai mare la sală pentru a le susţine pe fete în aceste două meciuri dificile. Vă aşteptăm să fiţi
alături de echipa de volei feminin Universitatea Cluj.

Foto: Silviu Cristea

Meciuri decisive pentru voleibaliste
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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
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“U” Mobitelco
Program încărcat
a pierdut în Capitală
pentru baschetbaliste
Echipa de baschet feminin Universitatea Cluj a pierdut partida
din etapa precedentă, disputată la
Sala Sporturilor "Horia Demian",
contra formaţiei CSBT Alexandria,
scor 46-76. "Studentele" au avut
un început de partidă mai puţin
bun, ceea ce le-a permis adversarelor să-şi ia un avantaj liniştitor
pe tabela de marcaj în prima jumatate. Pe ﬁnal elevele antrenate
de Florin Covaciu au revenit şi au
avut o evoluţie satisfăcătoare, însă rezultatul nu a mai putut ﬁ
schimbat. După această partidă
Universitatea Cluj rămâne pe locul

14 în Liga Naţională, cu 25 de puncte. În următorul meci, baschetbalistele "U" Cluj ar ﬁ trebuit să joace tot pe teren propriu, joi, 14 martie 2013, contra echipei SCM Craiova, în cadrul etapei a XXVII-a.
Partida a fost amânată până pe data de 24 martie 2013 din cauza programului încarcat al echipei noastre, cât şi a craiovencelor, ambele
echipe ﬁind angrenate în cadrul
turneului U23, programat în perioada 17-19 martie 2013. Turneul
U23 a ajuns la a 4-a etapă, care se
va disputa la Craiova. După cele 4
etape, Universitatea Cluj se aﬂă pe

locul 2, la diferenţă de un punct
faţă de ocupanta locului 1, BCM
Danzio Timişoara. Celelelate două
echipe participante sunt gazda acestei etape, SCM Craiova şi Olimpia
Bucureşti. În Liga Naţională "U"
Cluj va disputa urmatoarea partidă pe terenul formaţiei CS Nova
Vita pe data de 16 martie 2013.
Pentru baschetbaliste vor urma două meciuri pe teren propriu în campionat. Primul meci este programat pe 21 martie, contra echipei
ICIM Arad, iar al doilea va avea
loc pe 22 martie, impotriva formaţiei CS Universitatea Alba Iulia.

Foto: Silviu Cristea

Foto: Silviu Cristea
Baschetbaliştii de la “U” Mobitelco au piedut, scor 88-93, meciul disputat, în deplasare, în faţa formaţiei
CSM Bucureşti, în cadrul etapei a
XXVI-a a Ligii Naţionale.
În urma acestui rezultat, elevii antrenaţi de Niksa Bavcevic au o linie
de clasament cu 17 victorii, 9 înfrângeri şi un total de 43 de puncte.
La ﬁnalul celor patru sferturi ale
duelului din Arena de Baschet, cel
mai bun marcator al clujenilor a fost
Miţă Paul, cu 23 de puncte, acesta ﬁind urmat de Derek Wright Jr., cu 15
puncte.
“După o primă parte mai slabă
a noastră, am făcut câteva schimbări şi am revenit în partea a doua.
Momentul cheie al meciului a fost

acel fault la bancă, noi am contestat faza la care Căruţaşu s-a agăţat
de inel şi nu s-a acordat coşul nostru. Până la ﬁnal au mai fost doar
aruncări libere, mai multe nu vreau
să vorbesc despre alte aspecte ale
jocului. Vom analiza această partidă”, a declarat, pentru www.u-mobitelco.ro, antrenorul formaţiei “U”
Mobitelco, Niksa Bavcevic.
În următoarea partidă din deplasare, “alb-negrii” se vor duela cu SCM
Craiova, echipă care s-a impus în tur,
în Sala Sporturilor “Horia Demian”,
cu scorul de 86-77. Remarcaţii acelei partide au fost Travis Lee Bureau,
de la craioveni, cu 25 de puncte, şi
Derek Wright Jr., de la “U” Mobitelco, autor a 23 de puncte.
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Transfer cu ştaif
la „U” Cluj
Patrice Podină
Nicolae Barbu, zis şi “Nino”,
este cea mai recentă achiziţie a
echipei de rugby U Cluj. Sportivul
a semnat în această dimineaţă cu
gruparea universitară (foto), la care revine practic după o pauză de
trei ani, petrecuţi la Dinamo Bucureşti.
Nicolae Barbu şi-ar fi dorit să
ajungă fotbalist, dar a avut noroc
cu părinţii care l-au îndrumat înspre rugby, iar acum nu concepe
viaţa fără balonul oval. Este licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, a terminat facultatea de profil a Universităţii Spiru
Haret din Bucureşti şi a urmat şi
cursurile Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul UBB Cluj.
Un alt lucru mai puţin ştiut despre Nino Barbu este faptul că rugby-istul a fost model pentru agenţia Hermes Models, dar, trebuie să
mărturisesc că nu ştiu dacă mai
practică această “meserie”. Are 26
de ani şi două experienţe în campionate ale Europei. Prima aventură “occidentală” a avut-o în Spania, la Rugby Club Hospitalet, din
Barcelona.A urmat Franţa, unde sa pregătit alături de Tarbes Pyrennees Rugby, pe vremea când încă
nu împlinise 20 de ani. Nicolae
Barbu este titular incontestabil în
echipa naţională de rugby în 7 a
României, iar managerul Universităţii Cluj, Lorin Cantor, spune despre el că anul acesta va face pasul către echipa naţională de rugby în 15.Nicolae Barbu este începând de astăzi jucătorul echipei
noastre de suflet, U Cluj, să-i spunem “bine ai venit” şi să fie întrun ceas bun/

„U” Cluj nu a făcut
față campioanei
Echipa masculină de rugby “U” Cluj
a înregistrat, astăzi, primul eşec în meciurile amicale disputate în această iarnă, scor 5-57, în faţa campioanei en-titre a României, RCM Timişoara. Bănăţenii le-au aplicat o serioasă corecţie
universitarilor, în meciul disputat pe
terenul din Parcul Sportiv “Iuliu Haţieganu”, astfel că, la pauză conduceau
deja cu 17-5. Singurele puncte ale Universităţii au fost reuşite de veteranul
Ioan Teodorescu (foto), care a culcat
balonul în terenul de ţintă al campioanei. Transformarea a fost ratată însă
de Mazăre. Trebuie menţionat că acesta a fost primul joc test, disputat după regulamentul oficial al meciurilor

de rugby. Antrenorii echipei clujene au
folosit câte un 15 diferit, în fiecare repriză. La “U” Cluj a debutat, în partea
a doua a meciului şi Nino Barbu, cea
mai recentă achiziţie a echipei masculine de rugby.
“U” Cluj va juca, la finalul săptămânii viitoare, în deplasare, cu CSM Ştiinţa Baia Mare, în prima etapă a ediţiei 2013 a SuperLigii Naţionale. În cea
de a doua etapă, Universitatea va întâlni Steaua Bucureşti, în primul joc
pe teren propriu din viitoarea ediţie de
campionat. Meciul se va disputa în 30
martie pe Cluj Arena.
Sursa text:
patricepodina.wordpress.com
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Rezultate bune pentru
atleții clubului

Atleții Clubului Sportiv Universitatea
Cluj au obținut rezultate foarte bune la
Campionatul Național de aruncări- seniori, tineret și juniori I (5-7 martie,
2013) București. Sportivii pregătiți de
antrenorii Carol Raduly și Mihai Zara
au obținut medalii atât la seniori cât și
la tineret. Cea mai notabilă performanță
a fost la proba de aruncarea discului,
Martin Andrei(foto) obținând un rezultat de 55,20m. Astfel, sportivul a obținut
medalia de argint la tineret și bronzul
la seniori. Tot la aruncarea discului,
sportivul „U”/CS Satu Mare, Șerban Razvan s-a clasat pe locul 3 la tineret și locul 4 la seniori cu un rezultat de 51,04m.
La suliță, Pop Toma Marian a obținut
medalia de argint la tineret și locul 4 la

seniori cu rezultatul de 65,68m. Singura sportiva care a participat din partea
CSU, Scripciuc Miruna, care a concurat
la suliță, a obținut medalia de argint la
tineret și locul 4 la seniori, cu un rezultat de 48,92m. Concluziile antrenorului Carol Raduly după acest concurs
au fost: „Sunt mulțumit de rezultatele
obținute de atleții aruncători, fiind primul lor concurs în aer liber. A fost și
timpul favorabil pentru obținerea unor
rezultate notabile precum cel de la aruncarea discului de 55,20m, ceea ce constituie barem de participare la campionatele europene”. Campionatul European de Tineret (băieți) va avea loc în
Finlanda (Tampere) în luna iulie a acestui an.

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

Nume: CRISTIAN SAUAN
SPORT: Rugby
DATA NAŞTERII: 18.03.1974

Scrabble anglofon
Nume: ANDREI GEORGESCU
SPORT: Volei
DATA NAŞTERII: 22.03.1991

În perioada 22-24 februarie, în străvechiul oraş Tiberia(s) de pe ţărmul Mării Galileii din Israel, a avut loc cea de-a
5-a ediţie a turneului internaţional de
scrabble în limba engleză Israeli Open.
Turneul a reunit 41 de puternici jucători anglofoni şi s-a desfăşurat în 22 de
runde. România a fost reprezentată la
acest turneu de Catalin Caba, jucător
legitimat la CS Universitatea Cluj, care
s-a clasat pe un meritoriu loc 9 la general şi a luat premiul II la grupa B!
În altă ordine de idei, în perioada 8-9

martie 2013, echipa de scrabble CS Universitatea s-a deplasat la Bucureşti pentru prima etapă de scrabble anglofon
din acest an. La finalul competiţiei, doi
clujeni au terminat pe podium: Mihai
Pantiş pe locul 2, iar Cătălin Caba pe
locul 3.
Pentru luna aprilie sunt programate
doua etape naţionale, după cum urmează: 12-14 aprilie, prima etapă de scrabble în limba română, la Sibiu şi 27-28
aprilie, a doua etapă la scrabble anglofon, la Cluj.
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Nume: SZOCSS NOEMI
SPORT: Rugby
DATA NAŞTERII: 23.03.1992
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Colţul psihologului

Sportul între
a oferi şi a realiza
Continuare din numărul trecut

Dr. psiholog Marius Crăciun
Arătam în numărul trecut că
antrenorii sunt tentaţi să îşi justifice orice comportament care
ar putea duce la victoria echipei sau a sportivului. Desigur
nu toţi tehnicienii ignoră nevoile emoţionale ale elevilor lor.
Stilul dur, autoritar este de mul-

te ori răsplătit în lumea sportului şi astfel, antrenorii care ar
dori să fie mai deschişi spre nevoile emoţionale ale sportivilor
sunt confuzi şi derutaţi.
Există puţină precupare pentru a oferi antrenorilor traininguri pe abilităţi de comunicare, psihologie sau filozofia antrenoratului. Din această cau-

ză majoritatea tehnicienilor îşi
antrenează sportivii în maniera în care ei înşişi au fost antrenaţi. “ Dacă pentru mine a
fost bine, va fi bine şi pentru
tinerii pe care îi antrenez”. “Dacă eu am reuşit să înving toate greutăţile, copiii de acuma
vor reuşi acelaşi lucru”. Să ne
gândim puţin la aceste afirma-

parteneri şi sponsori

ţii. Dacă antrenorii şi copiii de
azi vor repeta experienţele emoţionale din trecut, atunci filozofia antrenoratului şi comunicarea nu va diferi mult de ceea ce se întâmpla pe timpul gladiatorilor. Cu alte cuvinte, antrenorii şi lumea sportului nu
s-a schimbat cu mult din acele
vremuri.
Să fiu bine înţeles! Antrenorii nu sunt animaţi de intenţii
rele, doar că ei sunt influenţaţi
şi determinaţi de cultura realizării care este dominantă în vremurile noastre. Adevărata filozofie care trebuie să anime antrenorii, în special în sportul juvenile, este a crea din activatatea sportivă un lucru plăcut, stimulativ, bazat pe scopuri orientate spre sarcină şi nu spre victorie cu orice preţ. Orientarea
spre scopuri de rezultat generează multă frustrare şi anxietate iar copiii abandonează frecvent activitatea fizică.
Este dificil de a schimba mentalităţile pentru că antrenorii,
ca şi noi toţi, primim recompense doar atunci cînd suntem buni
realizatori. Frica de a nu reuşi

să realizăm ce ne-am propus sau
ceea ce ne-au impus alţii duce
la un răspuns emoţional negativ, neplăcut. De multe ori sportivii sunt extrem de afectaţi de
nereuşite sau de deciziile arbitrilor. Prea des ne lăsăm pradă
emoţiilor şi ne focalizăm exclusiv pe acestea. Alternativa, mai
funcţională, ar fi să ne concentrăm pe comportamente. De
exemplu, să discutăm cu antrenorul şi colegii de echipă pentru a elabora o strategie mai bună sau a ne îmbunătăţi jocul individual. Cu alte cuvinte, să încercăm să modificăm un comportament automat, reactiv. Vorbeam recent într-o emisiune radiofonică cu jurnalistul Alin Fornade despre celebra inscripţie
de pe zidurile Clujului “Mamă
te iubesc dar nu ca şi pe U”. Este ceva impresionant dar nu ne
ajută foarte mult. Ar fi bine ca
în loc să ne lăsăm pradă unor
emoţii puternice (care pot fi binefăcătoare până la un punct)
să cumpărăm mai multe bilete
la meciurile echipei favorite. Ar
ajuta mai mult Echipa de suflet
a Clujului.

