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Asociația UBSC, sau mai exact ”U” Business Sport Club s-a înființat pentru a sprijini activitatea clubului Universitatea Cluj
și pentru a reînvia sportul universitar.
” La aproape un secol de istorie a CS Universitatea
Cluj, un model de succes pentru comunitatea
clujeană, un grup de parteneri ai clubului s-a reunit pentru a pune bazele Asociaţiei UBSC. Ne
propunem să ne unim forţele pentru găsirea de
soluţii reale la provocările pe care le întâlnim permanent.
Vrem să avem iniţiativă! Ne-am asociat pentru a dezvolta programe concrete care să fie exemplu pozitiv pentru alţii, să ne aducem fiecare
contribuţia, după puterea fiecăruia, la dezvoltarea
sportului şi a comunităţii clujene. 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. 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.
Este momentul să strângem rândurile şi să
revigorăm spiritul universitar. 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. Suntem animaţi de dragostea
pentru “U” Cluj care, nu-i aşa, este mai mult decât
o … legendă.”
Sorin Popa
Preşedinte CD UBSC
”Stimaţi clujeni,
Înfiinţarea fundaţiei UBSC reprezintă un moment
extrem de important pentru mişcarea sportivă
clujeană; prin participarea unor oameni şi firme
de suflet în jurul simbolului "U", Asociaţia UBSC va
contribui fără îndoială la reafirmarea sportului
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Este momentul
să strângem
rândurile şi să
revigorăm
sportul
universitar.
universitar clujean şi va însemna un motiv de
mândrie pentru toţi cei care ne-am unit efortul şi
energia în scopul realizării acestui deziderat.”
Cu drag
Mircea Barna
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Se distribuie gratuit.

asociaţi găsesc noi oportunităţi de afaceri, în
cadrul asociaţiei, dar şi un cadru atractiv pentru
sport, care va deveni mai bogat şi, în
consecintâă, mai performant. Echipele clubului
se vor putea bate, cu speranţă, pentru aur iar
mulţi dintre sportivii noştri vor concura la
Jocurile Olimpice şi Campionatele Mondiale sau
Europene.
Urez succes şi viaţă lungă Asociaţiei UBSC
alături de sportul clujean şi de Clubul Universitatea Cluj.”
Ovidiu Vasu
Director CS Universitatea
Cluj

”Salut cu bucurie şi cu speranţă maximă apariţia
Asociaţiei “U” Business Sport Club, prima asociaţie
care reuneşte oameni de afaceri cu numitorul
comun dragostea pentru sport
şi pentru culorile alb-negru
ale Clubului Universitatea. Iată că se naşte un
cadru atractiv pentru
business, pentru
că
membrii
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Baschet
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Baschet

Visează cu ochiii deschiși
Aflați la primul sezon în Liga I după reactivarea secției de baschet de către Clubul
Sportiv Universitatea, elevii pregătiți de
către Carmin Popa au început furtunos de
campionat, reușind în cele șase partide disputate până în prezent nu mai puțin de
cinci victorii, fiind învinși o singură dată.

„studenții” a venit în etapa a patra, la Miercurea
Ciuc, fiind învinși de BC-ul din localitate cu 7588.
Astfel, Seria I este condusă de către
baschetbaliștii de la Miercurea Ciuc cu 12 puncte,
fiind urmați de către ”U” Cluj cu 11, Timba 2
Timișoara cu 9, Olympia LPS Arad cu 9, Gaz
Metan Mediaș 2 cu 7, respectiv For You Bistrița
cu 6.
Cei mai importanți oameni din lotul echipei
pregătite de Carmin Popa sunt veteranii Marius
Crăciun și Mihai Racovițan, dar și jucători mai
tineri precum Nicolae Foalea și Octavian Crainic.
Alb-negrii mai au de disputat încă patru meciuri
până la finalul primei faze a Ligii I la baschet
masculin.
Astfel, în ultimele etape ale Seriei I, clujenii vor
da piept cu BC Miercurea Ciuc, Olympia LPS Arad,
Timba 2 Timișoara, respectiv For You Bistrița.

Baschetbaliștii de la ”U” Cluj ocupă poziția a
doua în Seria I, având 11 puncte acumulate după
șase etape, cu unul mai puțin decât lidera seriei,
BC Miercurea Ciuc. Celelalte echipe ale grupei
sunt Timba 2 Timișoara, Olympia LPS Arad, Gaz
Metan Mediaș 2, respectiv For You Bistrița.
Victoriile echipei ardelene au venit în meciurile
disputate împotriva celor de la Gaz Metan
Mediaș 2 (81-77), Olympia LPS Arad (64-57),
Timba 2 Timișoara (89-44), For You Bistrița (8339), toate patru în tur, iar în retur au trecut de
cei de la Gaz Metan 2 cu 109-70.
Singura înfrângere pe care au suferit-o
Din sezonul 2011-2012 Liga Națională de
Baschet Feminin a implementat sistemul
competițional folosit şi în întrecerea
masculină. Mai exact, un număr de 16 sau
14 echipe în campionat, pe sistemul turretur, fiecare joacă cu fiecare, iar primele
opt formații se califică în play-oﬀ.
În ediția de campionat 2011-2012, ultima în
care se putea retrograda în liga secundă,
baschetbalistele de la Universitatea Cluj au terminat pe locul 12 din 16, acumulând un număr
de 38 de puncte și un bilanț de 8 victorii și 22 de
înfrângeri, salvându-se de la retrogradare în
play-out. În sezonul precedent, din 14 echipe înscrise în LNBF, „studentele” au terminat penultimele, cu doar 3 victorii în 26 de confruntări.
Din actuala stagiune s-au scurs opt etape, iar
gruparea pregătită de Florin Covaciu, cu un lot
schimbat aproape din temelii, ocupă poziția a
11-a, cu 10 puncte acumulate, izbutind doar
două victorii în cele opt meciuri disputate. Cele
două echipe care au cedat în fața „studentelor”
sunt Nova Vita Târgu Mureș (65-52), respectiv
SCM U Craiova (75-42). Restul de șase meciuri
jucate în sezonul curent au fost pierdute în fața
unor formații precum ICIM Arad (51-77), Rapid
București (64-66), CSM Oradea (68-74), Olimpia
Brașov (52-72), Sepsi Sfântu Gheorghe (50-102)
și CSBT Alexandria (56-90).
De asemenea, gruparea de pe malul Someșului
Mic a fost învinsă de Olimpia Brașov în partida
tur a optimilor de finală ale Cupei României cu
scorul de 52-67, urmând ca returul să se joace pe
terenul celor de la Brașov. În edița anterioară a
Cupei României, baschetbalistele de la ”U” Cluj
au părăsit competiția din primul tur, fiind învinse
într-o dublă manșă de CSBT Alexandria.
În cele opt partide jucate în acest sezon, ardelencele au medii de 60.1 puncte pe meci, 13.1
pase decisive, 43.1 recuperări - fiind pe locul al
doilea la acest capitol în LNBF -, respectiv, în
medie, un indice la eficiență de 56.7. La capitolul

Radu Bărăian

Au început greu
dar lucrurile se așează

numărului de spectatori prezenți în „Horia
Demian”, Universitatea Cluj se clasează pe poziția
a șaptea, cu o medie de 175 de fani în patru partide jucate în propriul fief. Totodată, la aruncările
de două puncte, echipa de baschet feminin a
Clubului Sportiv Universitatea are un procentaj
de 38%, la aruncările de la distanță 28.1%, în
timp ce de la linia de fault 69.3%. În altă ordine
de idei, baschetbalistele pregătite de Florin Covaciu faultează în medie de 22.4 ori pe partidă
și sunt faultate de 9 ori.
Unul dintre cele mai negative aspecte din
punct de vedere statistic este raportul dintre
mingile pierdute și intercepții. În medie, în
primele opt etape ale turului, ardelencele au
pierdut posesia de 27.3 ori pe partidă și au interceptat doar 11.8. Nici la capitolul capacelor
situația nu este mai roz, sportivele de la ”U” Cluj
fiind „căpăcite” de 3.3 ori pe partidă, timp în care
administrează doar 1.8. Principalele arme ale
tehnicianul Covaciu sunt Flavia Ferenczi și Judit
Kajdacsi. Sportiva originară din Satu Mare, Flavia
Ferenczi, a bifat în actuala stagiune șapte
prezențe pe parchet, timp în care a fost titulară
de fiecare dată, având o medie de 16.9 puncte
pe meci, 4.3 pase decisive, 3.3 recuperări, 5
mingi pierdute, 3.6 intercepții și un indice de
13.7 la eficiență, totul în 37:39 de minute petrecute în teren.
De cealaltă parte, baschetbalista de origine
maghiară, Judit Kajdacsi, a jucat în toate cele opt
dispute ale echipei sale, de fiecare dată în
„primul cinci”, având medii de 15.8 puncte pe
meci, 15.9 recuperări – fiind pe prima poziție în
LNBF la acest capitol -, 1.6 pase decisive, 5.3
mingi pierdute, 2.1 intercepții, respectiv 21.3 în
dreptul eficienței, timp în care a petrecut pe parchet în medie 35:51 minute. Până finalul turului
ediției de campionat 2013-2014, clujencele vor
disputa încă cinci confruntări împotriva celor de
la CSM Satu Mare (23.11), Phoenix Galați
(30.11), CSM Târgoviște (7.12), BC Danzio
Timișoara (14.12) și CSU Alba Iulia (21.12).
Radu Bărăian

Rugby
Echipa masculină de rugby Universitatea Cluj va juca împotriva Ştiinţei din
Baia Mare în semifinalele Cupei României,
conform tragerii la sorţi care a avut loc, la
începutul săptămânii, la sediul Federaţiei
Române de Rugby. Este al doilea an consecutiv când cele două formaţii se întâlnesc în
penultimul act al competiţiei. În precedentul sezon maramureşenii s-au
impus în disputa cu universitarii din
Cluj, iar ulterior au câştigat trofeul
învingând în finală pe marea rivală,
Steaua Bucureşti.
“Rezultatele pe care le-am obţinut în
partea a doua a sezonului regulat şi în faza
play-out se pare că i-au cam îngrijorat pe cei de la
Ştiinţa Baia Mare pentru că nu au vrut să jucăm
semifinala la Cluj. Este o dovadă că munca noastră
este apreciată, iar adversarii încep din nou să se
teamă de Universitatea Cluj.
Eu cred că vom ajunge la o înţelegere să jucăm
la Gura Humorului, dacă nu va trebui să căutăm
altă variantă. Ştiinţa este poate cel mai greu adversar pe care îl puteam întâlni, dar nu suntem
îngrijoraţi, dimpotrivă trebuie să demonstrăm că

Acum doi ani pe când am fost admisă la
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din
cadrul Universităţii Babeş Bolyai mi-a venit
o idee, şi anume că aş putea să dau frâu
liber “virusului” din mine şi să fac ceva ce
la vremea aceea oamenii din Ardeal ar fi
considerat că este un lucru ciudat, nebunesc, şi aici mă refer la rugby-ul feminin.

Când eram întrebată la facultate ce sport am
făcut, le ziceam rugby şi de fiecare dată aceeaşi
reacţie şi uimire din partea profesorilor şi a
colegilor. Unul singur a fost acela care a avut o
sclipire în privire şi a deschis acest subiect. Domnul Conf. Dr. Octavian Chihaia, care alături de
Sergiu Pop au făcut tot ce le-a stat în putinţă
pentru a înfiinţa această echipă şi pentru a le
iniţia pe fetele noi venite în acest sport. A urmat
o iarnă de iniţiere şi de antrenamente care deveneau din ce în ce mai serioase, fetele deja începeau să facă sacrificii pentru sportul cu mingea
ovală, stăteau şi după antrenamente ca să exerseze anumite procedee. Aceste sacrificii nu au
fost în zadar, din fericire în urma primului turneu
ne-am clasat pe locul al doilea şi am rămas acolo
până la sfârşitul campionatului. Au fost
accidentări, au fost şi momente mai grele şi momente vesele, am trecut peste toate ca o echipă
pentru că da, deja eram o echipă. una puternică
aş zice, majoritatea componentelor suntem şi

Rugby
suntem pe drumul cel bun şi că ultimele rezultate
nu au fost întâmplătoare. Am încredere în băieţi şi în echipa
tehnică şi
vom

lupta
până la capăt
să fim noi cei
care merg în
finală. Surprize
pot să apăra
oricând”, a declarat Cantor.
Astfel, semifinala
din Cupa României la
rugby dintre Universitatea Cluj şi CSM Ştiinţa
Baia Mare se va disputa la
Gura Humorului, conform
acordului stabilit între concolege de grupă şi la facultate şi lucrul acesta sa văzut.
Pentru noi rezultatele din primul campionat au
însemnat enorm, jucam din plăcere şi se vedea
de la distanţă că fetele se molipsise cu „virusul”
rugby, un virus care persista şi pe care îl avem
fiecare dintre noi, plăcerea jocului ne face să
intrăm pe teren de fiecare dată motivate şi cu

dorinţa de a câştiga şi de a învăţa câte ceva din

Numai

Rugby

3

ducerile celor două grupări. Arena din Moldova
este un adevărat “talisman” pentru Universitatea
Cluj. Anul trecut, în faza optimilor de finală ale
competiţiei, pe acelaşi teren „U” a eliminat pe
CSM Bucovina
Suceava,
scor 40-16, iar
anul acesta
alb-negrii
au trecut
d
e

României după o pauză destul de lungă de timp”,
a declarat managerul Universităţii Cluj, Lorin
Cantor. Antrenorul Bogdan Cantor nu se va baza
în confruntarea cu Ştiinţa Baia Mare pe Eduard
Ciapari, jucătorul universitar suferind la începutul acestei săptămâni o intervenţie
chirurgicală.

proaspăt promovata în SuperLiga
Naţională, Poli Agro Iaşi, cu
scorul de 32-19, din nou pe
arena din Gura Humorului.
„Până acum se poate
spune că ne-a purtat noroc
terenul din Gura Humorului, sper să fie la
fel şi în partida cu Baia Mare. Sigur că adversarul
este de alt calibru dar asta nu ne sperie. Echipa
trebuie să dea totul pe teren, pentru că suntem în faţa unei revanşe, după ce anul trecut
ne-au eliminat, dar suntem şi în faţa unei
mari peformanţe, de a juca o nouă finală de Cupa

“Avem un lot suficient de numeros şi de valoros
încât să nu ne afecteze absenţa lui Edi. Întreaga
echipă suntem alături de el, îi dorim sănătate şi
sper să-i mai alinăm tristeţea cu o calificare în finala Cupei”, a spus Bogdan Cantor.
Confruntarea dintre „U” şi CSM Ştiinţa Baia
Mare este programată sâmbătă, de la ora 11.00.
În cealaltă semifinală se întâlnesc, tot sâmbătă,
Steaua şi CSM Bucureşti. Meciul se va juca în
capătală.

Semifinală cu
repetiție pentru “U”

Patrice Podină

Irina Hîrjete: ”Cum am
început rugby-ul la Cluj...”
fiecare meci.
Chiar dacă este un sport de contact şi destul de
dur, ne-am adaptat şi am învăţat că de câte ori
cădem ne putem ridica şi sa o luăm de la capăt,
am învăţat cu timpul că trebuie să-ţi înfrângi
frica, pentru că despre asta este vorba şi în viaţa,
fiecare dintre noi avem o frică, unii aleg să o
ascundă, alţii aleg să o învingă .
Rugby-ul este un sport care din păcate nu este
promovat la noi in ţară la adevarata valoare pentru că nu toţi cetăţenii ştiu regulile nescrise ale
acestui „joc de domni”. Când un necunoscător se
uită la un meci de rugby nu înțelege nimic de
acolo, e un fel de fotbal cu multe „foult-uri „ şi
„hands-uri”, cu nişte porţi mari, un marcaj ne-

cunoscut şi o minge ovală, care sare haotic. Miar plăcea ca atunci când merg pe stadion să văd
oameni cărora să le placă ceea ce văd eu, să-i
aprecieze pe jucători, să le ştie numele şi să simtă
emoţia, să nu poată sta pe scaun când se
marchează un eseu, să aibă acea emoţie a rugbyului, ceva ce nu pot exprima în cuvinte .
Mi-ar placea enorm să văd Cluj Arena
plină de spectatori care să aibă „emoţia” în
timpul unui meci, pare ca un vis, dar cred
visez că atunci când voi fi mamă o să îmi
pot duce copiii pe un stadion plin de spectatori, pe un stadion pe care se joacă un
meci de rugby, în România.
a consemnat Monica MIHOC
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“Inspiraţi de modelele
valoroase din sport construim afaceri reciproc
avantajoase, pentru noi şi
comunitatea clujeană.”
Cheia succesului pe termen lung în orice
sport este să asiguri o strategie viabilă,
sustenabilă şi integrată de legatura dintre
mediul de afaceri, sport şi comunitate.
Sportul oferă companiilor oportunităţi
să-şi construiască afaceri solide prin alinierea valorilor de brand la valorile sportului, iar comunităţii, în care aceste
companii îşi desfăşoară activitatea, i se
acordă avantajul de a fi parte integrată a
valorilor morale de înaltă ţinută.
Ne propunem să maximizăm
oportunităţile create de evenimentele
sportive de excepţie ale CS Universitatea
Cluj, unul dintre cele mai valoroase branduri clujene dezvoltat în aproape 100 de
ani de istorie, generând valoare adaugată
tuturor părţilor implicate.
Dragostea pentru sport şi pentru culorile “alb-negru” ale celui mai îndrăgit
club sportiv din Transilvania este numi-

Asociaţia “U” BUSINESS SPORT CLUB
torul comun pentru membrii asociaţi
UBSC. În interiorul asociaţiei se crează circuitul relaţional denumit UBSC, prin care
se oferă oportunităţi de afaceri, generatoare de profit şi creşterea reală a cifrei de
afaceri a membrilor UBSC.

Asociaţia “U” BUSINESS SPORT CLUB

Oricine care doreşte să adere la valorile şi
principiile UBSC şi care poate să aducă
valoare asociaţiei.

adecvată a acestora.
- Principiul consensului între deciziile şi
actele juridice încheiate între părţi.

Cum funcţionează UBSC

Cota de participare şi
sponsorizări

Prin apartenenţa la asociaţie beneficiezi
Se înlocuieşte astfel sintagma de de oportunităţi de afaceri între membrii
“sponsor pasiv”, care dă bani şi în schimb asociaţiei. Legătura între asociaţie se
primeşte, în cel mai bun caz, imagine. efectuează prin platforma electronică
“Sponsorul pasiv” devine “sponsor activ” UBSC, în care se regăsesc toţi membrii
pentru că, pe lângă actul de sponsorizare, UBSC, profilurile lor de activitate, cererile
el poate să dezvolte afaceri profitabile cu şi ofertele de business, informaţii de interes pentru membri şi mediul de afaceri,
ceilalţi membri ai asociaţiei.
secţiunea de forum.

Cine se poate înscrie
în asociaţia UBSC
Companiile care sponsorizează sau
sprijină într-o formă sau alta Clubul
Sportiv Universitatea Cluj;
Companiile şi persoanele care
simpatizează culorile “alb-negru”;
Parteneri şi prieteni ai celor de mai sus;
Companii care doresc să sprijine sportul
de performanţă sau doresc pur şi simplu
să facă parte din această asociaţie.
Parteneri instituţionali publici sau privaţi
care doresc să se alăture programelor şi
proiectelor sociale, educaţionale, culturale, sportive pe care le promovează UBSC;

Ne propunem stabilirea unei relaţii de
încredere, transparente, constructive, exploatând oportunităţile ivite, generând
soluţii şi ţintind mereu mai mult şi mai
sus.
Garantăm modele de viaţă şi sUcces
pentru generaţiile care vin din urmă pentru că sportul în Romania cunoaşte în ultimii ani o dezvoltare accelerată.
Din ce în ce mai multe companii şi branduri folosesc puterea sportului de a
interacţiona cu fanii.
Implicarea noastră în activitatea
sportivă este menită de a intra direct în

Asociaţia “U” BUSINESS SPORT CLUB
mintea şi inima consumatorului de
mişcare, iar programele sociale pe care
dorim să le implementăm vor transfera
subliminal, pasiunea pentru un sport, un
sportiv sau o echipă, către un brand, conferind produselor acestor branduri, în
mod relevant, o coeziune durabilă cu consumatorul.

Principiile UBSC
Fair play
Pragmatism
Flexibilitate
Dinamism
Încredere
Spirit de echipă
Implicare

- Principiul preţului corect: tranzacţiile
care au loc între membrii asociaţiei se
desfăşoară la preţul corect, al pieţei;
- Principiul celerităţii plăţii: plata se
efectuează într-un termen rezonabil, stabilit de părţi.
- Principiul transparenţei: toate
operaţiunile sunt vizibile pe platforma
noastră şi prin comunicarea periodică şi
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Asociaţia “U” BUSINESS SPORT CLUB

Fiecare asociat participă cu o cotizaţie
lunară de 200 lei. Aceasta se constituie ca
fond de dezvoltare al asociaţiei şi ca fond
de promovare şi publicitate pentru
societăţile participante şi acţiunile efectuate de către acestea în cadrul asociaţiei.
Membrii asociaţi care adera în viitor vor
achita şi o taxă de admitere al cărei nivel
se stabileşte de către Consiliul Director;
pentru anul 2013 aceasta este de 1000
lei. În afara cotei de participare, asociaţii
pot efectua sponsorizări sau donaţii către
club sau secţiile clubului, în nume propriu.
Asociaţii care efectuează tranzacţii între
ei pot hotărî de comun acord ca o
anumită sumă sau procent din tranzacţii
să se îndrepte înspre club sau înspre
secţiile clubului. În această situaţie, când
beneficiarul este o secţie a clubului sau
clubul, asociatul va beneficia de reclamă
şi publicitate.
Credem cu convingere că sportul
reprezintă o platformă importantă pen-

tru companii puternice să atingă şi să
relaţioneze cu audienţele de masă formate din cosumatorii pasionaţi de sport.
Sportul oferă companiilor oportunităţi
să-şi construiască afaceri solide prin alinierea valorilor de brand la valorile sportului.
Vă propunem, aşadar, stabilirea unei
relaţii de încredere, transparente, constructive, exploatând oportunităţile ivite,
generând soluţii şi ţintind mereu mai
mult şi mai sus. Garantam, în plus, implementarea drepturilor de reclamă şi publicitate astfel încât expunerea brandului
Dvs. să fie la un nivel de vizibilitate cât
mai ridicat, la Sala Sporturilor sau Cluj
Arena, la sediul clubului şi oriunde
desfăşurăm activităţi sportive importante.

Alte activităţi
Amenajarea unui club select după
model englezesc, unde membrii şi
invitaţii lor se pot întâlni sau pot organiza
diverse evenimente;
Susţinerea de conferinţe şi seminarii de
afaceri, generale şi specifice domeniilor
de activitate ale membrilor asociaţiei,
pentru dezvoltarea comunităţii de afaceri
clujene şi maximizarea cifrei de afaceri
intră şi extra-grup;
Implicare în viaţa comunităţii prin dez-
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voltarea de programe şi proiecte sociale,
educaţionale, culturale, sportive;
Atragerea de voluntari pentru evenimente sportive şi organizarea de spectacole sportive; Evenimente caritabile
pentru cei din jur (şcoli, grădiniţe, copii
cu handicap, copii ai românilor plecaţi la
muncă în străinătate) dar şi pentru foştii
sportivi sau alţi clujeni valoroşi care au
nevoie de sprijin;
Integrarea sportului în viaţa socială şi a
sportivilor după încheierea activităţii
sportive;
Proiectul “Galele UBSC” – conferinţa
anuală şi acordare de premii pentru
membrii merituoşi ai comunităţii clujene;
Promovarea valorilor clujene din toate
domeniile de activitate;
Susţinerea performanţei la toate categoriile de vârstă, de la copii deştepţi şi
sănătoşi la tineri întreprinzători şi
motivaţi;
Proiectul “Împreuna pentru sportul
românesc” - Educaţie non-formală în
completarea Educaţiei formale ca un sistem integrat de înaltă performanţă
(şcoală, liceu, universitate, post-universitar).
Patrice PODINĂ

ȘTIRI

6 Numai
În perioada 15-17 noiembrie 2013, echipa
de scrabble a Clubului Sportiv Universitatea Cluj a participat la ultima etapă a
Campionatului Național de Scrabble în
limba română, la București.

Vicecampioni la scrabble în 2013

La tineret, Caba Cristian a obținut medalie de
argint la categoria prichindei, Sandu Steluța a
ieșit campioană națională la categoria cadeți
plus alte 3 medalii de aur la toate probele de
concurs, iar Tudor Bianca a obținut medalia de
argint la categoria juniori , plus un titlu național
la proba de compunere, un loc doi la proba de
duplicat și un bronz la proba de libere. La
competiția intercluburi, atât echipa de seniori(a
pierdut la limită titlul, totul s-a decis în ultima zi
de concurs) cât și cea de tineret au ieșit vicecampioane naționale.

La acest turneu final au participat 35 de seniori
și 12 copii. Acest an competițional a contabilizat
evoluția a 46 de jucatori la seniori și 29 de
jucători la categoria tineret de la 10 cluburi de
scrabble.
La seniori, în prima jumătate a clasamentului
s-au regăsit 10 sportivi de la “U” Cluj: Faur Corneliu(locul 3 la general, 2 medalii de bronz la
proba de duplicat respectiv anticipație), Mihalache Vasile(locul 4 la general, medalie de aur la
proba de libere), Buhai Florin(locul 8), Crivei Septimiu(locul 9), Spinei Andrei(locul 10), Sibef
Dan(locul 11), Alexandrov Andrei(locul 13),
Boldor Daniela(locul 16), Gheorghiu
Alexandru(locul 20 cu doar 2 etape jucate) și Czaher Alexandru(locul 21). Din lotul Universității

Echipa feminină de handbal „U” Jolidon
Cluj va întâlni formaţia turcă Cankaya
Belediyesi Anka Spor, în optimile de finală
ale Cupei EHF. Fostă campioană a Turciei,
Cankaya este totuşi unul dintre cei mai facili adversari pe care îi putea întâlni echipa
universitară în această fază a competiţiei
continentale.

În 2012 „U” a trecut
de Muratpasa Antalya
Anul trecut, în preliminariile Ligii Campionilor,
Universitatea Jolidon a trecut de o altă grupare
de pe Bosfor, Muratpasa, în drumul spre grupele
Ligii Campionilor astfel că, duelurile cu formaţiile
din Turcia tind să devină o tradiţie pentru echipa
lui Horaţiu Paşca.
„Deocamdată nu ştim foarte multe despre adversarul din optimi însă, vom căuta să obţinem
toate informaţiile astfel ca, la ora primului meci
echipa să fie pregătită 100%. Anu trecut, chiar
dacă am trecut de Muratpasa nu a fost deloc uşor,
echipa din Turcia fiind una extrem de arţăgoasă,
care s-a luptat pentru fiecare minge şi a crezut
până la final că pot obţine rezultate bune împotriva noastră”, a declarat directorul sportiv al
Universităţii, Cosmin Sălăjan.
Rămasă singura reprezentantă a României în
cupele europene la handbal feminin, „U” Jolidon
a fost cap de serie la tragerea la sorţi care a avut
loc, ieri, la Viena. Tehnicianul clujencelor, Horaţiu
Paşca s-a declarat şi el mulţumit de rezultatul
tragerii la sorţi.
„ Sunt relativ mulțumit de această tragere la sorți.
Am evitat echipe din țări cu școli de handbal
cu tradiție, ca Rusia, Germania sau Ungaria.
La prima vedere pare un adversar facil dar
nu va fi deloc simplu. Poate că nu este un
adversar atât de bine cotat ca și alte echipe
rămase în competiție dar asta nu înseamnă
că vom trata cele două partide cu lejeritate.

au mai făcut parte Sandu Cristina, Diaconu Izabela, Popan Adrian, Zbranca Emil, Tescoveanu
Tudor și Galis Adrian.

Și echipa de scrabble în limba engleză a
Universității a obținut rezultate meritorii, astfel
Pantiș Mihai a ieșit campion național la scrabble
anglofon, iar Caba Cătălin a ocupat a treia
treaptă a podiumului.
Dan SIBEF

„U” Jolidon a avut noroc la tragerea la sorţi
Vom fi responsabili, cu atât mai mult cu cât suntem ultima reprezentantă a României în cupele
europene. Vrem să trecem de fiecare tur și să
ajungem cât mai departe în această competiție”,
a declarat Paşca imediat după aflarea adversarului din optimi.

Vor ambele manşe la Cluj
La fel ca şi în turul precedent al Cupei EHF oficialii universitarelor au declarat că vor trimite o
adresa către clubul din Turcia şi le vor propune ca
ambele manşe din optimile de finală să se dispute la Clu-Napoca, aşa cum s-a întâmplat şi cu
PAOK Salonic.
„Noi ne-am dori să jucăm ambele partide în Sala
Sporturilor <Horia Demian>, evident ar fi un
avantaj pentru noi, pentru că am avea de partea
noastră publicul. Şi în turul precedent, cu PAOK,
cel puţin la primul meci s-a văzut cât de important
este aportul suporterilor. Sper ca şi conducătorii
de la Cankaya să accepte acest
lucru”, a mai spus Sălăjan.
Adversara clujencelor, Cankaya
Belediyesi Anka Spor, este una
dintre echipele de top din campionatul Turciei
în ultimul deceniu. În palmaresul echipei
regăsim patru titluri de campioană,
cucerite în 1995, 1996, 1997 şi
1999. În turul trei al Cupei
EHF turcoaicele au
eliminat
formaţia
din Belgia
Handball Femina
Vise, cu scorul general de
51-46. În meciul tur belgienele sau impus greu cu scorul de 24-22, pentru ca în manşa a doua Cankaya să se
impună cu 29-22, ambele meciuri disputânduse la Ankara.

De partea cealaltă „U” Jolidon Cluj a trecut de
campioana Greciei,
PAOK Salonic,
cu dublă victorie, 39-25 şi 3228. Şi în cazul
universitarelor ambele meciuri
s-au disputat la
Cluj.

Dacă cele
două conduceri
nu vor ajunge
la o înţelegere
ca ambele
manşe să se
joace
î n
Sala
Sporturilor
„Horia
D e m i a n ”,
manşa tur va avea loc
la Ankara, în data de 1 sau
2 februarie, urmând ca returul să se desfășoare la Cluj, o
săptămână mai târziu.

Pregătire la munte
Handbalistele de la Universitatea Jolidon Cluj au
terminat perfect sezonul de toamnă, atât în întrecerea internă, învingând în deplasare, în ultima etapă programată în acest an, pe CSM
Ploieşti cu scorul de 41-30, dar şi în Cupa EHF
unde a acces în optimile de finală ale competiţiei
după ce a eliminat prin dublă victorie pe PAOK
Salonic, campioana în exerciţiu a Greciei.

Liga Naţională s-a întrerupt
după
etapa
programată la sfârşitul săptămânii trecute, pentru a da posibilitatea echipei naţionale să se
pregătească în vederea participării la Campionatul Mondial de handbal feminin programat
în luna decembrie, în Serbia. Oficialii echipei universitare nu le-au dat liber fetelor, acestea urmând să efectueze, începând de joi, un stagiu de
pregătire centralizată în localitatea Vatra
Dornei, devenit locul tradiţional de pregătire
a clujencelor, în pauzele competiţionale.
„A fost o perioadă dificilă pentru noi toţi, de
la fete, până la antrenori, care au trebuit să pună
pe picioare o echipă în reconstrucţie. Suntem în grafic atât
în
Liga

Naţională, cât şi
în cupele europene,
tocmai de aceea s-a luat
decizia de a nu pune capăt pregătirii, chiar dacă
până la reluarea campionatului este foarte mult
timp.La Vatra Dornei antrenorii vor avea posibilitatea să regleze ceea ce nu a funcţionat şi să
pregătească partea a doua a campionatului cât
mai bine”, a declarat directorul soprtiv al „U” Jolidon, Cosmin Sălăjan.
În cantonamentul de la Vatra Dornei staful
tehnic al formaţiei clujene va deplasa întreg lotul
de jucătoare. După stagiul de la Vatra Dornei
handbalistele de la Universitatea vor continua să
se antreneze pe pln local, oficialii echipei urmând
să perfecteze şi o serie de meciuri amicale, atât
pe teren propriu, cât şi în străinătate.

Patrice PODINĂ

Numai

Colţul psihologului

A educa tânăra generaţie este în mare
parte o sarcină de natură morală. Facem
eforturi considerabile pentru a ne învăţa
copiii să facă diferenţa între bine şi rău.
Transmitem tinerilor propriile noastre valori şi sperăm ca ei să le adopte.
Dorim să dezvoltăm trăsături pozitive de
caracter pentru tinerii implicaţi în sport.
Aceste scopuri sunt împărtăşite de
instituţiile religioase, scoală, organizaţiile
şi programele sportive.

Sportul este prin excelenţă un mediu propice
pentru dezvoltarea unor trăsături caracteriale
pozitive, pentru că tinerii se confruntă aici cu numeroase provocări cu care se vor întâlni mai
târziu în viaţa adultă.
Colaborarea, competiţia, perseverenţa în faţă
dificultăţilor, sacrificiul şi comportamentul moral
(sub forma particulară a sportivităţii), sunt
calităţi solicitate adesea în arenele sportive.
Prin influenţa pe care o au asupra tinerilor,
antrenorii ca şi adulţii semnificativi, pot ajuta
sportivii să răspundă acestor provocări. Importante lecţii de viaţă pot fi învăţate pe terenurile
de sport şi în locurile de joacă. În încercările
noastre de a educa la tineri atitudini şi comportamente pozitive, este important ca ei să
înţeleagă raţiunile care stau în spatele acestor
acţiuni.
De exemplu, în loc să ameninţe sau să
pedepsească sportivii care sunt agresivi cu adversarii, antrenorii ar trebuie să-i ajute să
înţeleagă „Regula de Aur”: Poartă-te cu alţii aşa
cum ai vrea tu însuţi să fii tratat. Mai precis, cum

Numai

Haltere
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SPORTUL DEZVOLTĂ CARACTERUL
s-ar simţi agresorul dacă el ar fi victima. În acest
mod se poate dezvolta empatia, abilitatea de a
te pune în locul celuilalt. Înţelegerea şi aplicarea
acestei reguli de aur ajută sportivii să internalizeze conceptul de sportivitate şi consideraţie
pentru ceilalţi.
Tinerii învaţă comportamentul moral nu numai
prin explicaţii verbale, recompense sau pedepse,
dar şi prin observarea modului în care se
comportă ceilalţi oameni. Ei imită comportamentul părinţilor şi cel al persoanelor semnificative, modelându-se după eroii lor. Pentru că
adesea antrenorii sunt foarte admiraţi şi sunt
importanţi în viaţa tinerilor, ei servesc ca modele
de rol. Fără să realizeze, antrenorii ajung să se
comporte în funcţie de valorile pe care le
consideră importante.
De exemplu, nesocotirea principiilor fair-playului din dorinţa de a câştiga cu orice preţ, va
putea lăsa impresia tinerilor că a trişa nu este

Haltere

atât de rău, mai ales dacă acest comportament
nu este detectat de arbitri. Atunci când antrenorii
încalcă regulile, în dorinţa de a obţine victoria,
tinerii vor concluziona că rezultatul este mai important decât mijloacele prin care este obţinut.
La fel, atunci când antrenorii manifestă ostilitate faţă de arbitri sau faţă de adversari, ei
comunică de fapt că un astfel de comportament
este potrivit şi dezirabil. Chiar dacă antrenorii
enunţă valori morale, este esenţial ca ei să se şi
comporte în concordanţă cu acestea.
Studiile arată că atunci când acţiunile adulţilor
nu sunt consistente cu ceea ce ei declară,
acţiunile şi nu cuvintele vor influenţa comportamentul. Acţiunile vorbesc mai pregnant decât
cuvintele.
Dr. Marius CRĂCIUN
psiholog

Haltere

Bronz la “naționalele“ de seniori
pentru Katona Robert
În perioada 12-15 noiembrie, sala
Polivalentă din Bistriţa, a fost gazda finalei
Campionatului Naţional de Haltere pentru
seniori.
Din partea Clubului Sportiv universitatea Cluj
Katona Robert a câștigat două medalii de bronz,
una la stilul aruncat și una la total.
Sportivul CSU a participat la un concurs destinat seniorilor, deși are numai 18 ani, aflându-se
în competiție cu alți 11 halterofili la categoria lui,
56 de kilograme. Sportivul pregătit de Ciprian
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Program dificil
pentru handbaliști
După înfrângerea de la Satu Mare, handbaliștii
antrenați de Liviu Jurca au strâns rândurile și au
câștigat în următoarea partidă de pe teren propriu cu HC Sibiu. “Studenții” s-au impus în etapa
a VIII-a a Diviziei A cu scorul 41-22 (22-12), la
capătul unui meci pe care l-au controlat în totalitate.
Pentru Universitatea Cluj urmează o perioada
încărcată, cu trei partide în care victoria este
esențială pentru obiectivul propus, acel de a promova în Liga Națională. Astfel, în următoarea
etapă, clujenii trebuie să obțină victorie pe
terenul echipei Academia de Handbal Minaur
Baia Mare. Meciul este programat duminică, 24
noiembrie 2013, de la ora 13:00.

În ultimele două etape din retur, handbaliștii
noștri întâlnesc două dintre formațiile de pe
podiumul clasamentului seriei B din Divizia A. În
penultima etapă Universitatea Cluj primește
vizita echipei HC Sebeș, iar în ultima rundă clujenii vor juca în fieful formației HC Argeș Pitești.
“Mergem duminică la Baia Mare să câștigăm și
să ne pregătim pentru ultimele două meciuri din
tur. Două partide foarte dificile cu Sebeșul pe teren
propriu și apoi în deplasare la Pitești“, a declarat
antrenorul Liviu Jurcă.
După opt meciuri disputate Universitatea Cluj se
află pe poziția a V-a în clasament, cu 16 puncte.

Handbal

Teodorescu mai are în palmares o medalie de
argint și una de bronz la Campionatele Naționale
de tineret.
“Deși are doar 18 ani, a câștigat două medalii la
un campionat de seniori. Este un sportiv foarte
bun, cu alte medalii în palamers la campionate de
tineret și sper să-și demonstreze valoarea pe parcurs”, a declarat antrenorul sportivului, Ciprian
Teodorescu.
Monica MIHOC

Handbal
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Loredana Ohâi este campioana de tineret a Europei la judo, categoria 57 de kg - U23
jeanca a concurat în limitele categoriei 57 kg şi
s-a impus în primul tur în faţa ucrainencei Natalia Ilkov. În sferturi a dispus de Ilayda Seyis din
Turcia, iar în semifinale a trecut de reprezentanta
ţării gazdă, Ivelina Ilieva.
În finală, Loredana Ohâi a trecut de
franţuzoaica Lola Benarroche şi a intrat în posesia
medaliei de aur. Este a patra medalie obţinută
de sportiva antrenată de Geanina Inclezan Andreica la campionatele
europene.

Judoka Loredana Ohâi a adus un nou titlu
continental la Cluj-Napoca, după
performanţa obţinută în Bulgaria la Campionatele Europene U23.
Judoka legitimată la CS Universitatea Cluj,
Loredana Ohâi, a cucerit vineri, titlul continental
în cadrul Campionatelor Europene de judo sub
23 de ani, de la la Samokov în Bulgaria. Clu-

aur câştigată la sfârşitul săptămânii, sportiva
legitimată la “U”/ CSM Cluj, şi-a împlinit un vis,
devenind campioană europeană.
“ Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la
Loredana Ohâi a fost dorința de a câștiga. Este
prima ei ridicare la cel mai înalt nivel, Campionatul
European de tineret fiind o pârtie de lansare pentru marea performanță. Timp de un an de zile a
câștigat concursuri și medalii care au ajutat-o să
urce în clasamnetul mondial, iar acum la finalul
anului a culminat cu medalia de aur la “europene”,

“Am așteptat mult
această medalie de aur,
după medaliile caștigate
la campionatele europene
de junioare si tineret.
Știam că o să caștige și
medalia de aur la un campionat European pentru că
este o sportivă serioasă,
disciplinată și foarte
harnică. Sunt extrem de
mândra de ea”, a declarat
antrenoarea Geanina Andreica. Loredana Ohâi a
mai cucerit trei medalii de
bronz în anii 2010 (la CE
de juniori), 2011 şi 2012
(ambele la CE de tineret),
iar urmare a medaliei de
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ceea ce demonstrează că este o sportivă
valoroasă”, a declarat antrenorul Florin Berccean.
În altă ordine de idei, judoka Corina Căprioriu
va participa la finalul acestei săptămâni la un
concurs, Grand Prix UAE-Abu Dhabi, alături de
antrenoarea Simona Richter, concurs care
contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice
din 2016.
Monica MIHOC

