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Cump\r\-]i un DVD-player. O s\-]i trebuiasc\! 
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Nu sunt unul dintre cei care se pot
l\uda cu o copil\rie sau o ado-
lescen]\ tr\it\ cu "U" `n inim\.
Microbul m-a atins abia `n anii de
studen]ie, suficient de mul]i ca s\
nu am sc\pare [i suficient de
frumo[i ca s\ nu caut una. 
Prietenii mai int=i [i meseria mai
apoi m-au purtat pe stadion, m-au
`mpins `n oceanul de suporteri [i,
cum nu [tiam s\ `not, am fost dus
de val. 
R=nd pe r=nd am urlat de bucurie
c=nd baschetbali[tii jucau cu sala
arhiplin\, c=nd voleibali[tii f\ceau
din volei show, c=nd rugby[tii
tr=nteau cu "miticii" de p\m=nt,
c=nd baschetbalistele b\teau suta
de puncte, c=nd handbalistele
`ndoiau semicercul 
cu s\riturile lor. 
Am fost t\valit de puhoi c=nd 
fotbali[tii au retrogradat, taifunul
m-a zdrobit [i pe mine c=nd am

ajuns `n mocirla diviziei cu nume
de hepatit\, m-am ag\]at, ca [i
ceilal]i, de crengu]a `ntins\ de o
m=n\ firav\ de pe mal [i am ie[it

din v=ltoare, am plutit mai departe
cu senza]ia c\ merg `mpotriva
curentului [i da, am ie[it la mal
`mpreun\ cu zecile de mii de inimi
care bat pentru "U" c=nd 
am promovat.
Am g\sit `n cine pot s\ am
`ncredere, am descoperit c=t de
mult doare minciuna, am aflat c\
po]i s\ iube[ti necondi]ionat, am
intuit c\ a pre]ui nu are leg\tur\

neap\rat cu banii, am v\zut c\ po]i
fi str\in la tine acas\, dar [i acas\
c=nd e[ti printre str\ini, c\ po]i
vedea [i cu ochii `nchi[i, ba chiar
mult mai bine!
Apoi am plecat, m=ndru, crez=nd
c\ toate astea mi se datoreaz\ mie
[i c\ voi putea s\-mi recreez 
universul oric=nd, oriunde. 
M-am `n[elat. 
Nu po]i pleca prea departe de "U".

Ne-am întors!
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“U” a fost, este [i va r\m=ne 
cu totul altceva dec=t o asocia]ie

sportiv\. “U” s-a n\scut [i str\bate
deceniile ca o IDEE

Gh. I. Bodea, “Agora U”

editorial Don Meetik_U
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De vorb\ cu...

T=n\rul tehnician explic\ ce `nseamn\ 
dorul de "U", dezv\luind `n premier\ 

am\nunte picante din carier\
text [i foto Don Antonescu

Provoca]i de Gazeta Sporturilor, hip-hop-erii de la
Personal au compus ad-hoc c=teva versuri despre
Universitatea. Printre acestea, c=teva cuvinte spun
enorm: "Acum facem istorie, o scriem ulterior". Versul
se muleaz\ perfect pe personalitatea [i pe cariera actu-
alului antrenor al “[epcilor ro[ii”, Adrian Falub.

Acesta a renun]at, pentru a doua oar\ `n via]\, la un
contract fabulos, pentru a se `ntoarce la Cluj, ultima
dat\ pe banca tehnic\. A promovat la pas `n prima lig\
dar, modest, spune c\ meritul nu-i apar]ine. ~n exclu-
sivitate pentru UCluj.ro magazin, Falub [i-a dep\nat
firul vie]ii condiment`ndu-l cu
am\nunte necunoscute pub-
licului. Aceasta este povestea
unui personaj despre care nu
pu]ini spun c\ este cel mai fru-
mos lucru care i s-a `nt`mplat
lui "U" `n ultimii ani.

Data na[terii lui Falub nu
are importan]\. A[a cum nu
conteaz\ nici copil\ria. Totul
`ncepe `n anii '82-'83, c=nd,
m=nat de dragostea pentru fot-
bal, a `nceput s\-l practice or-
ganizat la {coala Sportiv\ din
Dej, ora[ul natal. Miu]ele le
juca cu g=ndul la "U". 

"Tata m\ ducea la meciurile
Universit\]ii de la Cluj cu mult timp `nainte s\ m\ apuc
eu de sport. }in minte un meci cu Steaua, pe care l-am
v\zut `n drum spre mare. «U» pierduse [i dou\ zile nu
m-am putut opri din pl=ns, de[i toat\ familia `ncerca s\
m\ consoleze", `[i aminte[te Falub. 

Pentru actualul tehnician, fotbalul era o pl\cere.
Dup\ ce a fost selec]ionat `n lotul na]ional de juniori,
ofertele au `nceput s\ apar\, dar lui Falub nu-i st\tea
g=ndul dec=t la o singur\ echip\. A refuzat pe r=nd mai
multe oferte p=n\ `ntr-o zi, c=nd via]a avea s\ i se
schimbe radical. ~n casa p\rinteasc\ de la Dej [i-au
f\cut apari]ia Cornel Dinu [i Dan Anca, hot\r=]i s\ nu
se `ntoarc\ la Cluj f\r\ adolescentul Falub. Ini]ial, fami-

lia actualului tehnician nu a vrut s\ aud\ de plecarea
fiului, dar la promisiunea lui Dinu c\ Adrian va urma
un liceu cu renume s-au `nduplecat. "Am ajuns la «U»
[i la «Racovi]\». P\rin]ii ar fi vrut s\ fac [coal\, nu fot-
bal, pentru c\ am mul]i profesori `n familie. ~ntr-un fel,
sunt «oaia neagr\»", continu\ Falub s\-[i depene
amintirile.

~nceputul a fost frumos. "Prima lun\ `mi era ru[ine
s\ intru `n vestiar. Era prea mult pentru mine". Nici
chiar atunci, `n 1988, fotbalul nu era o profesie, ci un
hobby. "Pentru mine, Universitatea era totul. Nu-mi

doream [i nici nu-mi imagi-
nam cum ar fi s\ joc la alt\
echip\. M-au curtat insistent [i
Steaua [i Rapid, dar nu vroiam
s\ plec. La un moment dat, ra-
pidi[tii m-au convins s\ merg
cu ei `ntr-un cantonament, dar
nu am rezistat [i am fugit `na-
poi la «U»", m\rturise[te el.

~n 1996, Falub a cedat
insisten]elor conduc\torilor
clubului [i a semnat un con-
tract cu elve]ienii de la FC
Basel: "Era `nceputul campi-
onatului, un moment foarte
greu pentru echip\. Banca
Dacia Felix nu mai finan]a

clubul [i m-au convins s\ m\ transfer, pentru c\ aveau
foarte mare nevoie de bani". ~n Elve]ia condi]iile erau
extraordinare [i Falub recunoa[te c\ a `nv\]at foarte
mult `n acea perioad\. 

"Sincer s\ fiu, cred c\ nu eram preg\tit pentru
via]a de profesionist. Sufeream prea mult. ~mi era at=t
de dor de cas\ [i de «U» `nc=t aveam facturi telefonice
lunare de mii de dolari. Primeam casete cu meciurile
fo[tilor colegi [i sim]eam c\ nu mai pot rezista. Aveam
contract pe trei ani cu FC Basel, dar mi-am pus o clauz\
c\ pot pleca dac\ nu m\ acomodez. Ei au z=mbit: cum
s\ nu se acomodeze cineva `n Elve]ia, cu condi]iile [i
banii lor? Dup\ un an am fugit acas\", continu\ el.

Adrian Falub

N-a[ vrea s\ fiu
apreciat pentru 

c\ iubesc
Universitatea, 

ci pentru c\ sunt
un bun profesionist

“
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De vorb\ cu...
Fericit c\ joac\ din nou la marea lui dragoste, pe

Falub nu l-a interesat c\ timp de un sezon nu a primit
niciun ban. 

A urmat, `ns\, una din cele mai grele perioade ale
vie]ii: "C=nd am mers s\-mi
prelungesc contractul, condu-
c\torii de atunci de la Univer-
sitatea au spus c\ nu sunt de
acord cu prelungirea dec=t `n
cazul `n care sunt de acord s\
joc `n continuare pe gratis. Mi-
au repro[at faptul c\ nu am
r\mas `n Elve]ia [i, astfel, ei au
pierdut o gr\mad\ de bani.
Practic, m-au dat afar\. Am su-
ferit enorm".

P\r\sit de "U", el a acceptat
oferta Gloriei Bistri]a. A stat
aici dou\ luni, dup\ care a ple-
cat la FC Na]ional. Dup\ al]i
cinci ani, a plecat `n Cipru, la
Dighenis Morfou, unde c=[tiga o mic\ avere. Avea mult
timp liber [i pentru familie, dar universul lui suferea
din acela[i motiv: dep\rtarea de "U". 

Cu prima ocazie, a "dezertat" din nou, accept=nd s\
antreneze Universitatea pentru un contract de aproxi-
mativ 15 ori mai mic ca `n Cipru. "La fel ca [i c=nd eram
juc\tor, nu-mi doresc altceva ca antrenor. Totu[i, sunt
realist. ~mi dau seama c\ ar fi senza]ional s\ r\m=n
aici c=t mai mult timp, dar nimeni nu poate fi profet `n
propria ]ar\. Pentru moment, sunt extrem de fericit c\
am promovat cu «U», at=t ca juc\tor, c=t [i acum, ca
antrenor [i nu m\ g=ndesc la alt\ echip\. C=nd
Universitatea nu va mai avea nevoie de mine... voi

vedea ce va fi. Deocamdat\ m\ concentrez s\ avem un
parcurs c=t mai bun `n acest sezon al campionatului",
spune tehnicianul, care a refuzat deja o ofert\ de la
Farul Constan]a, de patru ori mai consistent\ dec=t

contractul pe care `l are acum.
~ntrebat care este secretul

succesului, Falub r\spunde
f\r\ s\ clipesc\: iubirea fanilor. 

"Adev\rul e c\ «U» a exis-
tat, exist\ [i va exista datorit\
suporterilor. Ei au ]inut clubul
`n via]\. «U» nu are nimic: nici
rela]ii, nici arbitraje favorabile,
nici bani. Dimpotriv\, este asu-
prit\ de mul]i [i a supravie]uit
cu ajutorul suporterilor. C=nd
nici ei nu vor mai fi al\turi de
echip\, atunci putem spune c\
Universitatea a r\mas singur\
[i poate `ncet-`ncet va dis-
p\rea. Tocmai de aceea lupta

noastr\ nu este pentru locul din clasament [i califica-
rea `ntr-o cup\ european\, ci pentru rec=[tigarea su-
porterilor adev\ra]i. Visez ca `ntr-o zi s\ juc\m pe un
stadion «Moina» modern, plin de spectatori. {i s\ se
c=nte «Gaudeamus» `nainte de meci. Nimic nu poate fi
mai frumos pe lumea asta!", `[i `ncheie Adrian Falub
dialogul cu UCluj.ro magazin.

Z=mbe[te luminos [i p\r\se[te `nc\perea, salut=nd
discret. R\m=ne senza]ia de modestie [i convingerea
c\ l-am avut `n fa]\ pe cel mai sincer dintre antrenorii
pe care i-a avut Universitatea. {i, cu siguran]\, pe cel
mai t=n\r din Liga I. 

Adev\rul e c\ 
«U» a existat, 

exist\ [i va exista
datorit\ 

suporterilor. 
Ei au ]inut clubul 

`n via]\!

“
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Universitatea
Cluj-Napoca

Bucureºti

Rapid

N. Jovanovic

Tudor Coman

S\punaru

Maftei

M. Constantin Bozovic

M\ld\r\[anu

C. Laz\r

E. Dic\

Mazilu

Cesinha

Buga

Unguru[an

Cordo[

Park

M. Jovanovic

OlahSabo

Savu

Goga Bolohan

Stadion: “Ion Moina” Cluj-Napoca
Capacitate: 7.000 de locuri
Transmisiune tv: Kanal D
Transmisiune radio: Rom=nia Actualit\]i, ucluj.ro
Transmisiune internet: ucluj.ro, gsp.ro, prosport.ro

Antrenor: Adrian Falub
Secunzi: C\lin Ciucur,

Francisc Dican, Marius Popescu

Antrenor:
Cristiano Bergodi
Secunzi: Marian Rada, Ion Manu

Arbitru: Adrian Com\nescu (Rm. V=lcea)
Asisten]i: Irina M=r] (Bucure[ti) Stelian Slabu (Bra[ov)
Rezervã: Florin Marcu (Oradea)
Observatori: Alexandru Boc (Bucure[ti), 

Cornel Sorescu (Pite[ti)

Meciuri directe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Victorii Universitatea Cluj:  . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Egaluri:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Victorii Rapid Bucureºti:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Golaveraj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-111

text Ionel Lespuc

Dar nu a fost mereu a[a... În anii ’80, giule[tenii
erau – se poate spune - “clien]ii” Universit\]ii. Nu prea
contau pe puncte, indiferent dac\ jucau pe “Municipal”
sau lâng\ Podul Grant.

}in minte c\, `n 1985, “U” se `ntorcea în prima lig\
[i `nvingea lejer pe Rapid, cu 3-1, `n chiar etapa de
debut a stagiunii. În 1988, “[epcile ro[ii” câ[tigau cu 4-2
la Bucure[ti, de[i nu ar\tau ca o echip\ puternic\, ci
mai degrab\ ca una `ncropit\. 

Abia `[i despachetaser\ bagajele Cristi Sava,
Prunea, Mihai Stoica [i George B\nic\, sosi]i de la
Dinamo la pachet, `n locul lui Sab\u. Parc\ [i Kadar
venise atunci, parc\ [i Gherman… 

Mai recent, a mai fost [i un 5-0 `n care protagonis-
tul a fost Marius Predatu. 

Indiferent ce a fost `n trecut, Universitatea este
astãzi Cenu[\reasa. Pleac\ `n meciul cu Rapid cu [ansa
a doua, dar are dreptul s\ spere [i s\ cread\ pân\ la

cap\t `n posibilitatea ob]inerii unui rezultat onorant.
Lua]i `n parte, fotbali[tii clujeni sunt mai pu]in valoro[i,
mai pu]in titra]i [i mai pu]in experimenta]i dec=t ad-
versarii lor. 

N-ar fi `ns\ un miracol ca handicapul s\ fie supli-
nit, ca “U” s\-[i dep\[easc\ ast\zi condi]ia printr-un
entuziasm debordant [i o ambi]ie pe care `ntotdeauna
a avut-o ascuns\ `n mânec\ la meciurile cu echipele
mari.

Un duel interesant va fi cel al antrenorilor. Adrian
Falub, cel mai t=n\r tehnician din Liga I, se inspir\ din
[coala de fotbal italian\, `n timp ce Bergodi este italian
de-a binelea. Se presupune c\ amândoi vor juca `nchis,
a[teptând gre[eala celuilalt. 

Frumos ar fi sã câºtige Falub. Pentru el, o victorie ar
`nsemna extrem de mult, `n timp ce pentru Bergodi s\
învingã ar însemna mult prea puþin. 

Fosti clienti, 

Rapid Bucure[ti, musafirul din aceast\
etapã al Universit\]ii, se num\r\ printre 
a[a numi]ii “granzi” ai campionatului
rom=nesc. Are o loj\ VIP în Liga I [i este
vecin de fotoliu cu Steaua [i Dinamo.

, ,actuali “granzi”

CLASAMENT etapa a 2-a
1 Steaua 2 2 0 0 3-1 6 +3
2 Poli Tim. 2 1 1 0 5-3 4 +1
3 FC Vaslui 2 1 1 0 4-2 4 +1
4 Urziceni 2 1 1 0 5-4 4 +1
5 Rapid 2 1 1 0 4-3 4 +1
6 ***  2 1 1 0 3-2 4 +1
7 UTA Arad 2 1 1 0 3-2 4 +1
8 Pandurii 2 1 1 0 2-1 4 +1
9 Ceahl\ul 2 1 0 1 5-2 3 0
10 Univ. Craiova 2 1 0 1 5-2 3 0
11 Poli Ia[i 2 1 0 1 3-4 3 0
12 Dinamo 2 1 0 1 2-3 3 0
13 Gloria B-]a 2 0 2 0 4-4 2 -1
14 “U” Cluj 2 0 1 1 3-4 1 -2
15 Dacia 2 0 0 2 1-3 0 -3
16 O]elul 2 0 0 2 0-2 0 -3
17 Gloria Buz\u 2 0 0 2 1-6 0 -3
18 Farul 2 0 0 2 0-5 0 -3

REZULTATE etapa 1
Univ. Craiova - Farul  4 - 0
Steaua - Ceahlãul 2 - 1
Gloria Buzãu - Dinamo 1 - 2 
FC Vaslui - UTA 2 - 2
Gloria Bistri]a - Unirea Urziceni 2 - 2 
Dacia - Rapid 1 - 2
“U” Cluj - Pandurii 1 - 1
O]elul - *** 0 - 1
Poli Timi[oara - Poli Ia[i 3 - 1

REZULTATE etapa a 2-a
Farul  - Steaua 0 - 1
Ceahlãul - Gloria  Buzãu 4 - 0
Dinamo - FC Vaslui 0 - 2
UTA - Dacia 1 - 0
Unirea Urziceni - “U” Cluj 3 - 2
Rapid - Gloria Bistri]a 2 - 2
Pandurii - O]elul 1 - 0
*** - Poli Timi[oara 2 - 2
Poli Ia[i - Universitatea Craiova 2 - 1 

GOLGHETERI etapa a 2-a
3 Goluri
Ciprian T\nas\ (Craiova), Cristian D\n\la-
che (Urziceni), Ionut Mazilu (Rapid), Nico-
lae Dic\ (Steaua), Mih\i]\ Ple[an (Poli Tm.)

CARTONA{E LA “U” etapa a 2-a
Galbene
Vasile Ghindaru (2)
Jae Hong Park (2)
Bogdan Unguru[an (1)
Radu Sabo (1)
Adrian Olah (1)
Dorin Goga (1)
Ro[ii 
-

avancronica)avancronica)



La `nceputul anului 1919, Societatea aca-
demic\ a studen]ilor rom=ni "Petru Maior" din
Budapesta [i-a mutat sediul la Cluj, o dat\ cu
ea venind aici [i organiza]ia ei sportiv\, care
"avea acum toate posibilit\]ile s\ se organizeze
temeinic, devenind un suprem for de `ndru-
mare sportiv\ [i nu numai a studen]imii"
(ziarul "Patria").

Afluen]a mare a tineretului dornic de a
urma studiile la Cluj a impus rezolvarea multor
probleme privind via]a universitar\. Astfel, s-a
hot\r=t `nfiin]area la Cluj a unei "Cet\]i uni-
versitare", pentru care Consiliul Dirigent a alo-
cat suma de 50 de milioane de lei. 

~n cadrul "Cet\]ii universitare" a fost pro-
iectat pentru prima oar\ `n istoria `nv\]\-
m=ntului rom=nesc [i un Institut de Educa]ie
Fizic\. 

O datã cu venirea toamnei [i apropierea
zilei de 3 noiembrie, c=nd urmau s\ se deschi-
d\ cursurile Universit\]ii, `n presa clujean\ a
ap\rut apelul generalului Silviu de Herbay (21
octombrie), cu urm\torul text: "Educa]ia fizic\
a tinerimii noastre este foarte neglijat\ (...).
Apel\m deci cu c\ldur\ patriotic\ la fie[tecare
t=n\r universitar rom=n s\-[i ]in\ de o sf=nt\
datorni]\ de a se `nscrie `n listele sportive care
se afl\ la Secretariatul Universit\]ii".

La scurt timp, ziarul "Patria" public\ un arti-
col `n care studen]ii "ce au jucat deja fotbal la
vreo echip\, sau cei care doresc s\ joace de acum
`nainte sunt invita]i s\ se prezinte `n sala
Prefecturii pentru a lua parte la `nfiin]area
Clubului sportiv «Universitatea»". Prima consf\-
tuire, la care au venit peste 100 de fotbali[ti, a
fost urmat= de c=teva ̀ nt=lniri la arena din parcul
ora[ului, la c\minul studen]esc "Avram Iancu" [i
`n saloanele Automobil Clubului.

Un component al primei echipe "U", mijlo-
ca[ul Brutus Ra]iu, [i-a notat c=teva amintiri:
"Dup\ formarea comitetului s-a luat [i hot\-
r=rea cea mare: s\pt\m=na urm\toare pe teren,
la primul antrenament. {i iar am venit mai
mul]i dec=t mi-a[ fi `nchipuit. A[a s-a n\scut
«U» [i Victoria, cea care avea s\ ne fie rival\
ani [i ani de zile... Eu am r\mas la studen]i,
pentru c\ tocmai m\ `ntorsesem de pe front [i
m\ `nscrisesem la Facultatea de Drept". 

Primul meci oficial s-a disputat `n 16 mai
1920, la Arad, cu Gloria. Cu dou\ zile `naintea
jocului, de la Praga au sosit echipamentele de
joc, `n culorile alb-negre, [i un r=nd de ghete,
aduse de doi studen]i, Mihai Tripa (primul por-
tar al lui "U") [i Andrei Suciu. "U" a `nvins cu 3-1
prin golurile marcate de Cr=snic II, T=rla [i
V\tian. 

Conform documentelor p\strate de la doi
juc\tori, Me]ianu [i T=rla, prima echip\
a Universit\]ii a fost:

portar: Mihai Tripa (student la
Politehnica din Praga)

funda[ dreapta: Aurel Guga (student
Academia Comercial=)

funda[ st=nga: Eugen Me]ainu (stu-
dent la Drept)

mijloca[ dreapta: Brutus Ra]iu (stu-
dent la Drept)

mijloca[ central: Ioan Nichin (student
la Drept)

mijloca[ st=nga: Petrila Petica (stu-
dent la Drept)

mãrgina[ dreapta: Arcadie Cr=snic I
(student la Medicin=)

inter dreapta: Sabin Va]ianu (student
la Medicin=)

centru atacant: Eugen Cr=snic II
(student la Drept)

inter st=nga: Sabin T=rla (student la
Drept)

mãrgina[ st=nga: Nicolae Gruescu
(student la Medicin=)

Nasterea Universitatii
text Gheorghe I. Bodea foto arhiva ucluj.ro

, ,

)
golurile istorieigolurile istoriei
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FOTODOCUMENT:
Cluj-Napoca, 

26 septembrie 1920.
De la st=nga, jos: E.
Me]ianu, Tripa, P. Petic\. 
Mijloc: Brutus Ra]iu, Dr.
Nichim, I. Popescu-Spitz.
Sus: Lt. {erb, V=]ianu,
Bonciucat, Iosof, Ciulei.
Civili, `n spate: Dr. }e]u
(pre[edinte la "U"),
Ciurea, Corcan, S\l\jan,
Bojin, Mi[o]
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fotodocumentfotodocument

FOTODOCUMENT:
Cluj-Napoca, 1946. 

Fotbali[tii [i
conduc\torii de la
Universitatea presteaz\
munc\ voluntar\ la
s\parea [an]urilor 
pentru introducerea
gazului metan `n ora[.

UCluj.ro magazin [i
v\ propun un concurs care are ca premii 

6 ghiozdane pline cu rechizite marca Herlitz
Completa]i talonul 

alãturat cu rãspunsul
corect ºi cu datele perso-
nale ºi intra]i automat la
tragerea la sorþi care va
avea loc în 1 septembrie.

Trimite]i talonul pe adresa 
SC ATOMO RO SRL

str. Pite[ti nr. 12, ap 3,
Cluj-Napoca

Cine a fost primul cãpitan al “naþionalei”
României, component al Universitã]ii?

.....................................................................

La concurs poate 
participa orice 

copil sau pãrinte 
care iubeºte

Universitatea ºi
citeºte revista noastrã. 

Nume:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



blog monocolorblog monocolor

10 UCluj.ro etapa 3

Urma ca noaptea s\ o petrecem acolo, iar
duminic\ diminea]a s\ plec\m plini de
`ncredere [i optimism spre Urziceni. 

Primul popas l-am facut la T=rgu Mure[, unde,
pe o ploaie toren]ial\, am dat de un restaurant
care g\zduia dou\ nun]i [i o singur\ mireas\,
furat\ pe r=nd de mesenii din fiecare sal\. 

De acolo am preluat eu fr=iele ambarca]iunii,
pentru ca Don Meetik_U [i Don Vitzu s\ se poat\
`mprieteni cu Miori]a [i, pe o vreme mizerabil\,
am aterizat `n Bra[ov `n jurul orei 20:30. 

Beri, trabucuri, whisky, sticks-uri [i multe
pove[ti au f\cut ca ora de culcare s\ se situeze
undeva `n jurul cifrei 4. 

Diminea]a, pe o vreme absolut `ncantatoare,
am p\r\sit Ardealul [i ne-am `ndreptat spre o
alt\ Rom=nie. Una nesp\lat\ [i puturoas\, cu
case ne`ngrijite [i drumuri proaste, cu manele [i
maieuri soioase, cu crâºme infecte unde
alcoolicii locali îºi beau min]ile, o ]ar\ `n care
apa, s\punul [i h=rtia igienic\ sunt mult mai
pu]in importante dec=t b\tutul copilului `n
mijlocul drumului, o Rom=nie de care uitasem. 

Ajunsi in Urziceni la ora 16:00, am constatat
ca nu am sc\pat de sate nici pe prima scen\ a
fotbalului rom=nesc. Un “sat” murdar [i `ntu-
necat, dominat de oameni limita]i din punct de

vedere intelectual. 
~n schimb, arena sportiv\ pe care Unirea din

localitate `[i disput\ meciurile de acas\ era
simpl\, `ngrijit\ [i cochet\. Organizatorii au fost
prieteno[i [i s-au purtat profesionist. 

~naintea debutului meciului, l-am z\rit [i pe
pre[edintele “urzicenilor”, Mihai Stoica care
p\rea extrem de `ng=mfat [i arogant. 

Olah [i Goga ne-au f\cut s\ explod\m de
fericire `n prima repriz\ [i s\ sper\m `ntr-o vic-
torie. Am intrat la cabine cu un avantaj de dou\
goluri [i nimic nu anun]a dezastrul ce avea s\
urmeze. ~n repriza secund\ echipa care a contat
a fost cea a gazdelor, iar pe fondul unei domin\ri
copioase au reu[it s\ `ntoarc\ rezultatul,
`nving=nd cu 3-2. 

A fost un meci trist, `n care lipsa de expe-
rien]\ [i frica de victorie au fost principalii
no[tri adversari. Ne-am b\tut singuri [i a trebuit
s\ p\r\sim arena cu capul plecat. 

Din Urziceni am plecat imediat dup\ con-
ferin]a de pres\, `n jurul orei 21:00. Am
`ntors meciul pe toate fe]ele, am c\utat vinova]i,
am g\sit plusuri [i minusuri. 

Am condus p=n\ `n Bra[ov un Renault Clio
bleumarin, iar de acolo un Renault Clio ro[u,
pentru c\ pe drum ne-am `nt=lnit cu un grup de
suporteri clujeni ce veneau de la mare, via
Urziceni pentru meci, [i oboseala lichidase sin-
gurul lor pilot, pe SRL28. 

Drumul a fost lung [i obositor. Sim]eam c\
mu[chii nu m\ mai ascult\, c\ ochii `mi joac\
feste, c\ inima a `ncetat s\-mi bat\. Ca totul s\
se termine cu un final glorios, Don Meetik_U a
“pi[cat” o amend\ pe Calea Turzii, dup\ un
drum de 900 de kilometri f\r\ probleme. 

Am ajuns `n Cluj-Napoca la ora 5:00, dup\ un
drum foarte lung, dup\ o deplasare grea [i
crud\, pe care, naiv fiind, nu o regret.    

Plictisit\ [i posomor=t\, ploaia `[i f\cea sim]it\
prezen]a. Fo[nete bizare [i un `ntuneric rece adiau

picurii de ploaie de pe parbrizul nostru. 
Era s=mb\t\ dup\ amiaz\ [i noi plecam spre Bra[ov. 

Incursiune în România lor
text Adi Della Blog foto Don Vitzu

Rom=nia noastr\

Rom=nia lor
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Cei doi tineri care compun forma]ia "Per-
sonal" sunt Kido [i Rabie, pe numele lor adev\rat
Bogdan Lonean [i Septimiu Mi[in, unul student
la Arte Plastice, cel\lalt la Politehnic\. Melodia
"Numai U" a fost compus\ la cererea expres\ a
administratorilor site-ului ucluj.ro.

Trupa Personal s-a înfiin]at în ianuarie 2004,
p=n\ acum fiind editat deja un album, iar al
doilea material discografic se afl\ `n lucru.

Familiari cu sportul
Chiar dac\ nu particip\ la toate meciurile de

pe "Ion Moina", cei doi nu rateaz\ nici o ocazie
de a participa de fiecare dat\ când timpul le per-
mite la partide de handbal, baschet, volei sau
rugby. Rabie a jucat patru ani rugby la juniorii
Universit\]ii, dup\ care a renun]at la sportul de
performan]\: "Timp de patru ani am jucat rugby
la «U». Apoi am renun]at, am intrat la facultate
iar timpul era tot mai scurt pentru alte activit\]i.
A[a c\ am r\mas numai cu muzica, serviciul [i
studiile", a spus cel mai `n v=rst\  dintre compo-
nen]ii forma]iei.

Rabie mai are ceva în comun cu sportul.
Iubita lui, Andrada Scrobot\ este handbalist\ la
"U" Jolidon Cluj: "V\ da]i seama c\ nu ratez prea
multe meciuri de hand-
bal", ne-a spus plin de
mândrie studentul de la
Politehnic\.

Ca s\ ne demonstreze
c\ nu e deloc str\in de
sport, Rabie ne r\spunde
f\r\ nicio ezitare la între-
barea “Cine a fost Palo-
sanu?”. "Cum s\ nu [tiu? A
fost cel mai mare rugby-ist
clujean. A jucat la echipa
na]ional\ pe vremea când
înc\ speriam echipe ca

Fran]a, Anglia sau }ara Galilor", a venit prompt
r\spunsul fostului rugby-ist.

Regrete
Cei doi au îns\ [i un mare regret: au mers de

prea pu]ine ori cu galeria în deplasare: "Am fost
la multe meciuri acas\, îns\ pân\ acum am fost
ajuns doar la un singur meci jucat în deplasare,
la Dej. Acum îns\, când echipa de fotbal a promo-
vat în Liga I, sper\m s\ ajungem la cât mai multe
partide", a marturisit Rabie. 

"Nu am fost niciodat\ `n deplas\ri, însa nu e
prea târziu s\ `ncep acum", completeaz\ Kido
z=mbind.

Videoclip,  remix

[i maxi-single 
Trupa Personal, în

colaborare cu site-ul
ucluj.ro [i Page Cine-
ma, lucreaz\ de zor la
realizarea videoclipului
piesei care face furori
printre suporterii Univer-
sit\]ii Cluj, "Numai "U". 

"Deja s-au strâns
câteva imagini cu galeria
lui "U" [i în toamn\ vom
lansa [i videoclipul. Va fi

unul special", promit cei doi. Pentru melodia hip-
hop, Rabie si Kido preg\tesc [i dou\ remix-uri,
dar [i un maxi-single.

Nu uit\ de colaboratori
Chiar dac\ cei doi sunt tot mai des recunos-

cu]i pe strad\, mai ales de suporterii lui "U", ei
nu uit\ c\ pentru realizarea piesei au fost ajuta]i
de DJ Maka [i Click, de la forma]ia Camuflaj.

"Nu suntem derbedei"
"{tim c\ mult\ lume ne catalogheaz\ ca pe

ni[te «pierde var\», ni[te golani. Le transmitem
îns\ c\ noi nu suntem ni[te derbedei. Muncim,
avem joburi cât de poate de serioase, suntem [i
studen]i... Chiar dac\ muzica hip-hop este de
multe ori asociat\ cu drogurile, noi nu avem
nicio leg\tur\ cu aceste lucruri", au ]inut s\ cla-
rifice lucrurile cei doi.  

Rabie [i Kido se gospod\resc singuri, locui-
esc împreun\ în  acela[i apartament.

Mesaj pentru fani
Kido [i Rabie au transmis prin intermediul

revistei UCluj.ro magazin un mesaj admirato-
rilor lor, dar [i fanilor "U" Cluj: "S\ vin\ în num\r
cât mai mare la meciurile Universit\]ii Cluj, iar
apoi s\ cânte împreun\ cu noi la concertele
noastre!".

reportajreportaj
To]i a]i ascultat cel pu]in o dat\ piesa

despre Universitatea pe ritmuri hip-hop,
la sta]ia de amplificare a stadionului "Ion
Moina". Unii dintre voi ave]i deja "Numai
«U»" ca sonerie pe telefonul vostru, al]ii
cu siguran]\ nu [ti]i cine o cânt\.
UCluj.ro magazin v\ prezint\ povestea
piesei [i a celor doi membrii ai trupei
PERSONAL - autorii c=ntecului.

PERSONAL
noua obsesie a stadionului

Cânt\ la prezentarea 
"U" Mobitelco

Trupa Personal va deschide
prezentarea baschetbali[tilor de la
"U" Mobitelco. Managerul echipei
de baschet, Mircea Cristescu s-a
indragostit pur [i simplu de piesa
"Numai "U" [i a luat deja leg\tura
cu cei doi pentru a cânta la Sala
Sporturilor «Horia Demian» cu
ocazia prezent\rii lotului, `n luna
septembrie.

text Ionela F\t foto ucluj.ro



Vãd o mânã sus, vãd încã dou\zeci de mii,
Copii, tineri, bãtrâni, «{epcile ro[ii»,
{i nu suntem pierdu]i pe strãzi,
Suntem pe stadioane, în brigãzi.
E Cluj! Ole! De la Cluj în toatã ]ara
Alb [i negru e [i iarna [i vara.
{i cum se scrie în cãr]i conteazã sã exi[ti,
Cã dragostea pentru "U" te face sã învingi.
Dan Anca, Ivansuc, Ghi]ã Mure[an,
Palo[anu, Moina [i Demian...
Unii cu nume de legendã, al]ii veterani,
A[a cã nu accept sã ne face]i huligani!
Cã dragostea e peste tot, e peste bani,
Am rezistat în for]ã peste ani.
Numele "U" e demult celebru,
Când o sã mor sã mã îmbrãca]i în negru!

Haide, haide "U",
Te iubim cu sufletul,
Pentru noi e[ti numai tu,
Haide "U"!
Haide, haide "U",
Te iubim cu sufletul,
Pentru noi e[ti numai tu,
Haide "U"!

Cer o clipã de tãcere pentru Iuliu Ha]ieganu,
1919 - ãsta e anul;
Doi zero zero [apte - suntem încã aici
{i încã ]inem capul sus ca în '65.
E vorba de tradi]ie [i de loialitate,
E vorba de "U" Cluj, de Universitate.
De to]i care-au plecat [i-au fãcut istorie, frate;
Adu-]i aminte de Dan Anca, 

odihneascã-se în pace!
Trec anii, r\mâne unica iubire,
Numai una, numai "U", restul e doar o amintire,
Avem în spate caracterul [i asta ne stã în fire,
Reprezentãm Ardealul [i dulcea Românie.
Asta merge de la noi pentru galerie,
Pentru toatã echipa, pentru cei ce vor sã [tie,
Vreau cântece [i fum, vreau "U" mare pe steag
{i vreau atunci când o sã mor 

sã mã îmbrãca]i în alb!

Haide, haide "U",
Te iubim cu sufletul,
Pentru noi e[ti numai tu,
Haide "U"!
Haide, haide "U",
Te iubim cu sufletul,
Pentru noi e[ti numai tu,
Haide "U"!

Merg cu ea pânã la capãtul pãmântului!

Numai “U”





TOP 5 ALL-TIME
Pe la “U” au trecut mii de jucãtori. Cine au fost cei

text Don Antonescu foto arhiva ucluj.ro, Gazeta  Sporturilor, Clujeanul.ro
Nu ºtim dacã tocmai noi suntem în mãsurã sã sta-

bilim cine sunt cei mai buni fotbaliºti din istoria lui
“U”. Dacã nu vã convine topul, luaþi-o drept o joacã!

1. Zoltan Ivansuc
De multe ori, statisticile nu garanteaz\ c\ e[ti un fot-

balist mare. Asta pentru c\ un geniu e mai presus de cifre.
Alegerea lui Ivansuc `n fruntea topului a fost f\cut\ cu
inima, pentru c\ la "U" nu se discut\, ci se iube[te. Zoli
Ivansuc se poate contopi cu ideea prin care exist\

Universitatea. Nu s-a conside-
rat niciodat\ un fotbalist, ci un
medic. Juca fotbal din pl\cere [i
poate tocmai din aceast\ cauz\
a devenit cel mai bun juc\tor de
la "U" din toate timpurile. "De-
zerta" de la echipa na]ional\
scuz=ndu-se c\ are examen la
facultate.

Poetul Negoi]\ Irimie l-a
numit "un Hamlet al gazonului"
datorit\ driblingurilor sale fan-
tastice. C`nd avea chef s\ joace

nimeni nu-i st\tea `n cale. A marcat golul victoriei `n singu-
rul trofeu ob]inut de Universitatea, Cupa Rom=niei din
1965. ~n acela[i an, `n ziua meciului din Cupa Cupelor cu
Atletico Madrid, a fost curtat insistent de Real Madrid. Le-
genda spune c\ i s-au oferit 200.000 de dolari pentru a

r\m=ne `n Spania, o sum\ exor-
bitant\ pentru acele vremuri. A
refuzat sec. "U" era via]a lui. A
trecut `n nefiin]\ `n 1982.  

2. Aurel Guga
Aurel Guga a r\mas `n isto-

rie drept primul c\pitan al
echipei na]ionale de fotbal a
Rom=niei. ~n primul meci ofi-
cial al tricolorilor, cel din 8
iunie 1922, 2-1 cu Iugoslavia,
Guga a purtat banderola [i a
marcat golul victoriei, `n minu-
tul 61. 

Avea un [ut terbil, fapt care
i-a dus faima `n toat\ Europa,
fiind primul fotbalist rom=n de
care s-a auzit `n afara grani]elor. ~n cele 12 meciuri pe care
Guga le-a disputat pentru ]ara noastr\ a mai marcat de `nc\
trei ori, `mpotriva Poloniei, Bulgariei [i, din nou, `mpotriva
Iugoslaviei. De remarcat faptul c\ a participat la Jocurile
Olimpice de la Paris din 1924. 

Guga este considerat de speciali[ti drept unul din cele
mai bune produse ale fotbalului rom=nesc din toate tim-
purile. 

A murit la doar 41 de ani, `necat `n Bega.  

TOPUL LUI...
Adrian Falub

1. Zoltan Ivansuc
2. Petru Emil
3. Septimiu C=mpeanu
4. Dan Anca
5. Ioan Ovidiu Sab\u

TOPUL LUI...
Alin B\nceu

1. Zoltan Ivansuc
2. Remus C=mpeanu
3. Dan Anca
4. Ioan Ovidiu Sab\u
5. Cristinel Pojar
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“Ivansuc este
un mare 
fotbalist 
c\ruia nu-i
place fotbalul

Titi Tea[c\,
antrenorul care

l-a `ndep\rtat
de la "U"

“Cel mai mare
artist pe care
`l cunosc
este Guga. La
picioarele lui
mingea sun\,
iar iarba
fo[ne[te a
umilin]\

Traian
Georgescu, 

tenor la Opera din
Cluj `n anii '302. Aurel Guga (în centru) FO
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antrenor “U” Cluj

director executiv “U” Cluj



Cei mai buni fotbalisti 
din istoria Universitatii Cluj
mai buni? Poate chiar cei cinci pe care `i propunem

)
,
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1. Zoltan Ivansuc
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3. Ioan Ovidiu Sabãu
N\scut `n 12 ianuarie 1968, la C=mpia Turzii, Ioan

Ovidiu Sab\u este unul dintre juc\torii de legend\ ai
lui "U". A evoluat `n echipament alb-negru p`n\ `n
1988, dup\ care a trecut pe la ASA T=rgu Mure[,
Dinamo, Feyenoord Rotterdam, Brescia, Reggiana [i
Rapid. S-a re`ntors ca antrenor-juc\tor `n 2000, c=nd
echipa retrogradase `n Divizia C [i a reu[it s\ pro-
moveze la pas `n liga secund\. Pentru echipa na]ional\
a intrat `n teren de 52 de ori, marc=nd 8 goluri.
Mijloca[ul a participat la Campionatul Mondial din
Italia 1990 [i a jucat 22 de partide `n cupele europene:
una `n Liga Campionilor, 18 `n Cupa Cupelor [i 3 `n
Cupa UEFA. 

~n prezent este antrenorul forma]iei Gloria Bistri]a,
echip\ cu care a ajuns p=n\ `n finala Cupei Intertoto.  

4. Graþian Sepi
Dup\ Aurel Guga, a fost al doilea fotbalist teribil

din istoria Universit\]ii. A jucat pentru echipa na]iona-
l\ la Campionatul Mondial de fotbal din 1934. A r\mas
`n statistici prin cele patru goluri marcate `n meciul cu
Ungaria, din 24 septembrie 1933, `ncheiat cu scorul de
5-1 `n favoarea tricolorilor. Performan]a sa a fost `ntre-
cut\ doar de Rudolf Wetzer, autor a cinci reu[ite `n

jocul cu Grecia, din 25 mai 1930 (8-1 pentru Rom=nia).
A fost selec]ionat de 23 de ori [i a marcat nu mai pu]in
de 15 goluri pentru Rom=nia. ~n 10 mai 1931 a devenit
cel mai t=n\r purt\tor al banderolei de c\pitan al
Rom=niei, `n partida cu Bulgaria, scor 5-2. Avea doar
20 de ani, 4 luni [i 10 zile. 

Sepi II a fost adus la "U" `n 1931, de la Rom=nia
Cluj, "la pachet" cu Deheleanu, Dobo[an, Sfera [i
Tabacu. A jucat aici p=n\ `n 1935, c=nd s-a transferat la
Venus Bucure[ti. 

5. Dan Anca
Dan Anca a fost mai mult dec=t un fotbalist. A fost

un model. A `mbr\cat doar de [apte ori tricoul
na]ionalei, dar de fiecare dat\ a f\cut-o cu demnitate.
A jucat `n celebrul meci de pe Wembley dintre Anglia [i
Rom=nia, scor 1-1, din 15 ianuarie 1969. A iubit enorm
culorile alb-negre, pe care nu le-a tr\dat niciodat\. La
"U" a fost fotbalist timp de 16 ani, `ntre 1964 [i 1980 [i
a acumulat 318 meciuri [i 25 de goluri `n Divizia A.
Dup\ ce s-a retras din activitatea competi]ional\, a fost
antrenor [i vicepre[edinte al clubului. De mai multe
ori a readus echipa pe linia de plutire. 

S-a stins din via]\ `n 20 octombrie 2005. 

TOPUL LUI...
C\lin Mi[an

1. Aurel Guga
2. Zoltan Ivansuc
3. Toni Dasc\lu
4. Viorel Mateianu
5. Mircea Luca

TOPUL LUI...
Ionel Lespuc

1. Zoltan Ivansuc
2. Aurel Guga
3. Andrei Sepsi
4. Ioan Ovidiu Sab\u
5. Septimiu Câmpeanu

TOP 5 ALL-TIME Cei mai buni fotbalisti din istoria Universitatii Cluj, ,

)

3. Ioan Ovidiu Sabãu

5. Dan Anca

4. Graþian
Sepi

FO
TO

:G
az

et
a 

Sp
or

tu
ri

lo
r

FO
TO

:A
rh

iv
a 

uc
lu

j.r
o

FO
TO

:C
lu

je
an

ul
.r

o

“Pe cei mai buni trei
juc\tori din ]ar\ `i
po]i alege foarte greu.
Eu nu pot. Kotormanyi,
Wetzer I, Tanzer,
Raffinsky, Bindea,
Dobay, Deheleanu,
Bodola, Kocsis,
Ronai, Sepi II, Sfera,
Ciolac - aspiran]i cu
drepturi egale 

Petre Abrudan, 
fotbalist la "U" `ntre 1930-1932,

citat `n "Agora «U»"

ziarist

suporter
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C.V.
Dorin Goga

Data [i locul na[terii: 02.07.1984
Post `n echip\: atacant 
Num\r tricou: 10
~n\l]ime: 182 cm
Greutate: 72 kg
Prima echip\: "U" Cluj
Primul antrenor: Alexa Uif\leanu
Echipe la care a mai evoluat:
Minerul Iara (2003)
Meciuri jucate `n Liga II: 89
Goluri marcate `n Liga II: 25
Meciuri jucate `n Liga I: 2 
Goluri marcate in Liga I: 2

Atacantul Universit\]ii Cluj-
Napoca reu[este s\ ne impre-
sioneze prin modul jovial cu care
trateaz\ `ntreaga discu]ie. O fire
lini[tit\ [i vesel\, Dorin este una
dintre piesele importante cu care
“U” a abordat acest sezon. 

Dac\ ar fi s\ o ia de la cap\t,
Dorin ar alege acela[i drum f\r\ s\
ezite. Iube[te extrem de mult acest
sport [i declar\ c\ ar face oric=nd la
fel de multe sacrificii pentru a
ajunge `n v=rf. Fotbalistul ne ex-
plic\ faptul c\ sezoanele petrecute
`n ligile inferioare i-au fost extrem
de utile `n formarea sa ca juc\tor.
El consider\ c\ cel mai important
lucru pentru un juc\tor de fotbal
este s\ aib\ meciuri jucate.

Se m=ndre[te cu faptul c\ a
contribuit la promovarea Univer-
sit\]ii pe prima scen\ a fotbalului
rom=nesc [i sper\ ca [ederea lui la
“U” sa fie c=t mai lung\. Obiectivul
stabilit de Dorin pentru acest prim
sezon de Liga I este r\m=nerea `n
prima divizie. ~l consider\ pe
Adrian Falub principalul “vinovat”
de promovarea echipei [i are
numai cuvinte de laud\ la adresa
antrenorului studen]ilor. ~ntrebat
de UCluj.ro magazin dac\ se
g=nde[te la echipa na]ional\, Dorin
Goga a z=mbit [i ne-a spus c\ este
mult prea devreme s\ ia `n calcul
aceast\ posibilitate, dar sper\ ca `n
urma unor posibile jocuri bune f\-
cute de el s\ fie luat `n vizor de

c\tre selec]ioner. 
Dorin s-a dest\inuit `n fa]a

noastr\ [i ne-a spus c\ momentan
este foarte mul]umit at=t de con-
tractul s\u, c=t [i de atmosfera din
lot. Este bucuros de faptul c\ se
`n]elege bine `n teren cu Nemanja
Jovanovic, juc\torul proasp\t adus
`n aceast\ var\ de la CSM Rm.
V=lcea. 

Un subiect mai delicat abordat
de noi a fost cel `n care atacantul
“{epcilor ro[ii” a fost implicat `ntr-
un accident rutier. Dorin Goga nu a
evitat `ntrebarea [i ne-a spus c\ a
reu[it s\ treac\ repede peste acest
incident nepl\cut, dar a[teapt\ cu
ner\bdare s\ se solu]ioneze situa-
]ia ma[inii sale avariate destul de
grav  (foto dreapta). 

Primele goluri marcate de Goga
`n acest sezon au venit chiar `n
primele dou\ etape, dup\ faze de

atac foarte bine lucrate de colecti-
vul studen]ilor. Suntem convin[i c\
doar acum a `nceput num\r\toarea
[i t=n\rul atacant va face furori `n
prima divizie. 

Accept\m pontul lui Adrian
Falub [i pariem `n acest sezon pe
fotbalistul cu nume de poet. Goga!
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Debut de visDebut de vis
DORIN GOGA A MARCAT LA PRIMELE SALE APARITII ÎN LIGA I

cine-i?cine-i?

text Adi Della Blog foto Clujeanul.ro

Se spune despre majoritatea fotbaliºtilor cã au ales aceastã meserie deoarece nu le-a plãcut ºcoala.
Cei mai mulþi îi catalogheazã drept aroganþi ºi infatuaþi. Într-o vreme în care sportivii exceleazã doar

în teren, sã stai la o discuþie fie ºi numai câteva minute cu Dorin Goga este o plãcere.
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text Ionela F\t foto Don Vitzu

cine-i?cine-i?

Pivotul cu dubl\ cet\]enie, sârb\ [i croat\,
are 32 de ani, 205 cm [i 103 kg [i a venit la “U”
Mobitelco din campionatul iranian, dup\ ce  îna-
inte a mai jucat în Serbia, Polonia, Macedonia
si Grecia.

Despre anul petrecut în Iran, Vukas spune
c\ a fost o experien]\ pe care nu o va uita nicio-
dat\: "În Iran am jucat doar pentru c\ acolo se
pl\te[te bine. În rest, nu pot s\ spun decât c\
este o ]ar\ fascinant\, cu tradi]ii ciudate, îns\
trebuie s\ ajungi acolo ca s\ în]elegi cât de
diferi]i suntem. Singurul lucru bun din Iran este
c\ acolo nu ai pe ce s\ cheltui banii. Nu ai unde
s\ ie[i în ora[, la discotec\ sau la un club". 

Pivotul sârbo-croat a declarat c\ a ales s\
evolueze la Cluj pentru c\ "U" Mobitelco joac\ în
cupele europene [i pentru a câ[tiga titlul de
campion na]ional: "Am venit la “U” Mobitelco
pentru a încerca s\ câ[tig\m campionatul [i
pentru o participare cât mai bun\ în EuroCup.
Mi[a Perisic mi-a explicat care sunt planurile de
viitor ale echipei [i nu am ezitat s\ vin aici", a
spus juc\torul, care a fost asaltat de oferte de la

echipa mari din Europa. 
Vukas crede c\ echipa clujean\ îi poate

elimina pe grecii de la PAOK Salonic: "Avem
[anse reale s\-i elimin\m pe greci. Pe lâng\ fap-
tul c\ jucam meciul decisiv la Cluj, avem [i avan-
tajul c\ la ora meciului noi vom avea trei luni de
preg\tire [i patru sau cinci partide oficiale juca-
te deja. ~n Grecia, campionatul începe abia la
sfâr[itul lunii octombrie [i, din câte am în]eles,
înc\ nu au lotul definitivat. Este cu siguran]\ o
echip\ puternic\, toat\ lumea cunoa[te puterea
baschetului grec, dar nu este imposibil s\-i
batem", a evaluat Vukas [ansele de calificare.

Juc\torul lui “U” Mobitelco este c\s\torit [i
are un b\iat de patru ani, pe care îl cheama Vuk,
ceea în traducere înseamn\ "lup". Ca orice sârb,

Sa[a Vukas este pasionat de fotbal. Echipa sa
preferat\ este, cum altfel, Steaua Ro[ie Belgrad.
Este deja la curent cu fotbalul clujean. Începe s\
ne spun\ ceva despre un meci pe care l-a v\zut
`n Cluj, `ns\ antrenorul Mi[a Perisic `l opre[te
precipitat [i îi spune repede tot ce trebuie s\
[tie despre rivalitatea dintre “U” [i “ceilal]i”. 

De[i a venit de pu]in timp la Cluj, Vukas a
reu[it s\-[i fac\ deja o impresie despre noul  s\u
ora[. "Este un ora[ frumos, cu cl\diri vechi, din
câte am v\zut pân\ acum. Îmi place aici, de[i
înc\ nu am vizitat întreg ora[ul, doar de la hotel,
la sala sporturilor [i înapoi." 

Vukas nu este pentru prima dat\ în Româ-
nia. ~n urm\ cu 3 ani el a participat la câteva târ-
guri de juc\tori la Tim[oara [i Oradea.

Sa[a Vukas, bashetbalistul care a refuzat oferte
mult mai tentante de la echipe din Europa pentru
a veni la "U" Mobitelco, se dest\inuie cititorilor
ucluj.ro magazin.

Sasa, lupul de la “U”,
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Sasa, lupul de la “U”,

C.V.
Saºa Vukas

Post `n echip\: pivot 
Vârstã: 32 ani
~n\l]ime: 205 cm
Greutate: 103 kg
A mai jucat la: 
AZS Koszalin (Polonia)
Stal Ostrow (Polonia)
F. Rabotnicki (Macedonia)
Vojvodina (Serbia)
Alimos (Grecia)
club necunoscut (Iran)
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În România, fenomenul ultras `[i are
`nceputurile la mijlocul anilor ’90, în Bucureºti,
Timiºoara, Craiova [i Constanþa. Astfel, prima
grupare de acest gen se înfiinþeaz\ în 1995,
«Armata Ultra’» luând loc în peluza nord a sta-
dionului din Ghencea.

Prin definiþie, ultraºii nu promoveazã vio-
lenþa, ci pun accentul pe show-ul din peluzã, pe
coregrafie. De partea cealaltã se aflã binecu-
noscuþii “hooligans”, care dominã arenele din
Anglia ºi a cãror filosofie se bazeazã pe violenþã
[i incidente premeditate. Dupã anul 2000 are loc
o explozie a apariþiilor grupãrilor ultras în Ro-
mânia, iar peluzele din Cluj, Timiºoara, Ia[i ºi
Arad sunt populate treptat cu ultraºi.

Peluzele rom=neºti încep sã prindã viaþã, iar
torþele, fumigenele, steagurile ºi bannerele
imense devin de notorietate în rândul suporte-
rilor. Omul de rând are un motiv în plus sã vinã
la stadion: spectacolul din peluzã.

Treptat, însã, curentul ultras suferã o “meta-

morfozã” ºi tot mai puþini ultraºi se ghideazã
dupã principiile clasice ale fenomenului. Ultraºii
români îmbinã stilul italian (ultras) cu cel englez
(hooligan), astfel încât pe lâng\ coregrafiile din
tribunã, care deseori sunt foarte spectaculoase,
aceºtia comit adesea ºi acte de violenþã.

Uni]i sub brigada «Vecchia Guardia» încã
din anul 1996, suporterii Universitãþii Cluj s-au
dovedit a fi receptivi la ceea ce `nseamnã feno-
menul ultras. Echipa de la poalele Feleacului se
numãrã printre puþinele formaþii din þarã ce se
bucurã de suportul fanilor chiar ºi în deplasãri,
astfel încât trecerea la fenomenul ultras a

reprezentat doar o chestiune de timp. 
«UCG» (Ultra Curva Groapa) ia fiinþã în

1997 ºi este cunoscutã la ora actualã drept
“aripa durã” a peluzei clujene. 

ªapte ani mai târziu, pe scena fenomenului
îºi fac apartiþia ºi bãieþii din «Ultras19», cãrora li
se alãturã în 2006 «Fanatics», dar ºi «Boys» dupã
câteva luni. Grupãrile ultras devin o modã ºi atrag
din ce în ce mai multe persoane spre fenomen.
Fetele nu se lasã cu nimic mai prejos ºi, în iarna
lui 2007, înfiinþeazã «Kamikaze Girls».

De-a lungul vremii, galeria “ºepcilor roºii” a
“activat” în mai multe sectoare ale tribunelor de
pe bãtrânul “Ion Moina”. Astfel, în urmã cu mai
mulþi ani, galeria lui “U” a fost nevoitã sã-ºi
schimbe amplasamentul de la tribuna a II-a (din
cauza degrad\rii avansate) la tribuna I, în stânga
“oficialei”. ~n 2007, fanii alb-negrilor îºi schimbã
pentru a treia oarã “domiciliul”, o datã cu
revenirea Universitãþii în Liga I. Sectorul peluzei
stadionului “Ion Moina” este noua loca]ie ºi se
aliniazã astfel la normalitatea fenomenului, în
care locul ultraºilor este întotdeauna `n peluzã.

Artist de peluza)

text Don Slater foto Clujeanul.ro

Principii ale mentalitãþii ULTRA 
1. Se cântã ºi se încurajeazã non-stop, indiferent de scorul de pe tabela de marcaj.
2. Pe durata meciului nimeni nu stã pe scaun.
3. Atât acasã, cât ºi în deplasare, un ultras trebuie sã-ºi însoþeascã echipa [i s\ o încurajeze,

indiferent de sacrificiile pe care trebuie sã le facã.
4. Ultrasii sunt independenþi faþã de club, nu aºteaptã [i nu accept\ sprijin financiar din partea

acestuia.
5. Nu deveni protagonist de acte vandalice, nu distruge ce e în jurul tãu, nu fura din magazine

în deplasãri. Aceste acte nu aduc onoare grupãrii tale.
6. Fii pregãtit mereu de confruntãri legale cu alþi suporteri ºi nu ataca niciodatã persoane nevi-

novate. Nu utiliza niciodatã arme în confruntãri.

Cum a pãtruns miºcarea ultras în peluzele
din România? Când? Ce presupune ea?
Sunt întreb\ri pe care cei ce merg 
la stadion ar trebui sã ºi le punã.
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Reconstruc]ie,
cuv=ntul de baz\

Rugby-i[tii clujeni vor `ncepe preg\-
tirea abia în 13 august. Singurele nou-
t\]i în ceea ce prive[te lotul echipei
sunt revenirile lui Csaba Gal [i {tefan
Ciuntu, juc\tori împrumuta]i sezonul
trecut la Steaua Bucure[ti. 

Campionatul Diviziei Nationale BRD
va debuta în 22 septembrie. Atunci for-
ma]ia clujean\ va evolua în deplasare cu
Olimpia Bucure[ti. Din seria a II-a mai
fac parte Steaua Bucure[ti, Contor Group
Arad,  Rulmentul Bârlad [i CFR Bra[ov. 

Echipa se bazeaz\ în general pe ju-
c\tori tineri, care s\ formeze nucleul
pentru viitorii ani. Obiectivul declarat
de conducerea forma]iei clujene este
reconstruc]ia echipei. 

În 11 august, în Parcul Sportiv “Iuliu Ha-
]ieganu” a avut loc un turneu interna]ional
de rugby în 7, turneu la care au participat
echipe din Slovacia, Cehia, Ungaria, Serbia,
Croa]ia [i Rusia. 

Voleibali[tii de la “U” Cluj au început pre-
g\tirea luni, 6 august. Dac\ anul trecut au
evoluat în turneul pentru evitarea retrograd\-
rii, clujenii au ambi]ii mari pentru acest sezon.
Obiectivul pentru sezonul ce st\ s\ `nceap\
`nc\ nu este stabilit, dar Vasu spune c\ pot
spera la locul 4. 

În ceea ce prive[te campania de transfe-
ruri, balan]a este relativ echilibrat\. Au plecat
Purice, Halchin (ambii la Unirea Dej), Dobre,
{oloc (am=ndoi  la Dinamo), Colcer (`n S.U.A.),
T\nase [i Boroian (destina]ii necunoscute) [i

au fost transfera]i Ghime[ [i Gheorghe Tadici
(fiul antrenorului echipei na]ionale de handbal
feminin), Spânu de la (Centrul Na]ional Dej),
Bogdan Rus, D\nu] Rus [i Ionu] Badea (Unirea
Dej), dar [i doi juc\tori din Republica Moldova.

Echipa va face preg\tirea în special la Cluj,
dar va participa la mai multe turnee, dintre
care unul va fi organizat în 7 septembrie în
Sala Sporturilor “Horia Demian”.

Campionatul va debuta în 6 octombrie, iar
forma]ia clujean\ va juca primul meci în depla-
sare, cu VCM Constan]a, campioana României. 

Handbalistele clujene au efec-
tuat dou\ cantonamente de preg\-
tire, la Costine[ti [i Vatra Dornei [i
au început de asemenea antrena-
mentele cu mingea. Fetele preg\ti-
te de Gheorghe Covaciu au termi-
nat pe locul doi la Memorialul “Ti-
beriu Rusu”, desf\[urat în perioa-
da 27-28 iulie, [i pe locul 3 la un alt
turneu,  “Trofeul Maramure[ului”.

Cel mai important transfer re-
u[it de conducerea echipei clujene
este cel al interului Carmen Ama-
riei-Lungu. Handbalista clujean\ a
revenit la Cluj din postura de laure-
at\ a celui mai important trofeu eu-
ropean la nivelul echipelor de club.
Amariei a câ[tigat Cupa Campioni-
lor cu forma]ia danez\ Slagelse.

La “U” Jolidon au mai venit
Elena Dinca [i Andreea Huial\, de
la Rapid Bucure[ti, portarul Viorica
{uba de la CSM Sebe[ [i pivotul

Daniela Brânzan de la CSS LPS
Slatina.

Din lotul echipei nu mai fac
parte Geanina Toncean, care a de-
cis s\ pun\ punct carierei  sportive,
Andreea Vlad (nu i s-a prelungit
contractul) [i Eugenia Popovici
(plecat\ la O]elul Gala]i).

Obiectivul stabilit de condu-
cerea clubului este clasarea între
primele patru forma]ii ale campi-
onatului, iar pe plan extern o par-
ticipare cât mai bun\ `n Cupa
Cupelor. 

Campionatul va debuta în 1
septembrie, atunci c=nd “U” Joli-
don va juca pe teren propriu cu Ra-
pid Bucure[ti. Pân\ atunci îns\,
handbalistele clujene vor participa,
în perioada 18-19 august, la un pu-
ternic turneu în Germania. Aici vor
da piept cu: 1. FC Nurnberg (cam-
pioana Germaniei), TSV Bayer 04

Echipa clujean\ cu cea mai bun\ performan]\
european\ în sezonul trecut, “U” Jolidon Cluj 

a `nceput deja preg\tirea

pagini realizate de Ionela F\t

Leverkusen (vicecampioana Ger-
maniei), Handball Metz Metropole
(campioana Fran]ei), Montex Lu-
bin (campioana Poloniei) [i Hypo

Niederosterreich (campioana Aus-
triei, semifinalist\ în Liga Campio-
nilor). 

HANDBAL FEMININ: “U” JOLIDON

RUGBY: “U” BT VOLEI MASCULIN: UNIVERSITATEA

Spre careul de a[i al campionatului

“
Ovidiu Vasu (foto),

antrenor [i manager

Nu s-a fixat înc\
obiectivul, dar eu
cred c\ putem emite
preten]ii pentru unul
din primele patru
locuri ale Diviziei A
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Din nou 
`n Europa!
Din nou 
`n Europa!
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Fetele antrenate de Simona Mu-
[at au ambi]ii mari pentru viitorul
sezon: vor s\ revin\ în elita basche-
tului feminin românesc. 

Cu un sponsor nou,”Trustul
CRE” care asigur\ o bun\ parte din

buget, echipa clujean\ a început în
2 august preg\tirea pentru noul
sezon.

Principalele transferuri reu[ite
de conducerea clubului sunt adu-
cerea a dou\ juc\toare americane,

Michele Cosel [i Kira Karlstrom, dar
[i a Corinei Moro[an (ICIM Arad).

Programul de preg\tire stabilit
de Simona Mu[at [i C\lin Pop
cuprinde un cantonament montan
la Râ[ca, în perioada 11-19 august,

“U” Hasit este singura echip\
cu simbolul ”U” pe tricouri care
evolueaz\ în liga secund\. 

Handbali[tii clujeni au retro-
gradat sezonul trecut din Liga Na-
]ional\, iar obiectivul pentru acest
sezon nu poate fi altul decât pro-
movarea. 

“Nici nu ne gândim s\ nu pro-
mov\m. Pentru noi, planurile de
viitor nu iau în calcul un eventual
e[ec în ceea ce prive[te revenirea
în elita handbalului românesc”, a
declarat pentru UCluj.ro magazin,
Mihai Tritean, managerul echipei
”U” Hasit Cluj. 

Pentru a-[i atinge obiectivul,
antrenorul Liviu Jurc\ se bazeaz\
atât pe juc\tori tineri, cât [i pe
handbali[ti cu experien]\. 

Singurele plec\ri fa]\ de se-
zonul trecut sunt cele a lui Cerce-
laru (Caracal) [i Cristi Burc\. Aces-
ta a decis s\ pun\ punct activit\]ii
competi]ionale dup\ mai multe

accident\ri care [i-au pus am-
prenta asupra evolu]iilor sale în
ultimul sezon. 

Conducerea Universit\]ii Hasit
Cluj a reu[it readucerea la echip\ a
lui Boanc\ si a lui Ciornohuz. 

De asemenea, au mai venit 4
juc\tori de la Minaur Baia Mare,
dar [i Halnaghi de la CSM Oradea. 

Sportivii clujeni au efectuat
deja un cantonament la Ocna
{ugatag, iar în perioada 10-11
august va avea loc la Cluj un turneu
interna]ional, la care vor participa,
pe l=ng\ “U” Hasit, o echipa din
prima lig\ maghiar\ [i Politehnica
Timi[oara sau Minaur Baia Mare. 

Liga secund\ va debuta în 23
septembrie. 

Vor fi 4 serii de câte 8 echipe,
iar primele clasate vor participa la
un turneu final, urmând ca doar
dou\ forma]ii s\ promoveze în Liga
Na]ional\. 

HANDBAL MASCULIN: “U” HASIT

BASCHET FEMININ: “U” TRUSTUL CRE

Cu g=ndul la promovare “
Mihai Tritean (foto),

manager “U” Hasit

Ne dorim ca 
în câ]iva ani 
s\ atingem 
performan]a
ob]inut\ de fetele
de la Univerisitatea
Jolidon [i s\ juc\m
[i noi o final\ 
de cup\ european\

apoi un stagiu centralizat la
Debrecen, unde vor disputa  [i
câteva partide de verificare. 

La începutul lunii octombrie,
“U“ Trustul CRE va organiza
Memorialul „Nicolae Martin“. La
turneu vor mai participa CSM
Oradea, CET Govora [i Debre-
cen. 

Campionatul va începe pe 20
octombrie, iar “U” “Trustul CRE”
va juca în prima etap\ pe teren
propriu, cu BC Teleorman Ale-
xandria.

Visând
la gloria
trecutã

Cea mai titratã
echipã de club din

istoria Universitãþii
Cluj sperã sã revinã
în fruntea baschetu-

lui românesc

De Simona Mu[at 
se leag\ speran]ele 

de redresare 
ale conduc\torilor 

de la “U” Trustul CRE
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Pre[edintele executiv al echipei

clujene, Mircea Cristescu, împre-
un\ cu ac]ionarii au stabilit obiec-
tivele pentru viitorul sezon: o
clasare pe unul dintre locurile 1-4
în campionat, accederea în final-
four-ul Cupei României [i califi-
carea în grupele FIBA EuroCup.

Sezonul trecut, baschetbali[tii
de la "U" Mobitelco au câ[tigat
medaliile de bronz ale Diviziei A, s-
au calificat în Final Four-ul Cupei
României [i au ob]inut cea mai bu-
n\ performan]\ european\ din isto-
ria clubului: au ajuns pân\ în sfer-
turile de final\ ale Challenge Cup.

Doar LeVar
Fa]\ de sezonul trecut, antreno-

rul Miodrag Perisic a p\strat în lot un
singur juc\tor american, pe LeVar
Seals (foto). Au renun]at la serviciile
a nu mai pu]in de 3 juc\tori de pe
continentul american, Cory Jenkins,
Ramel Allen [i Stan Blackmon.

Miza pe sârbi
~n ciuda tendin]ei din ultimii

ani, când în campionatul intern au

venit tot mai mul]i juc\tori de
culoare, tehnicianul a decis ca anul
acesta miza s\ fie pus\ pe juc\tori
din fosta Yugoslavie. Au fost trans-
fera]i doi baschetbali[ti noi, Sa[a
Vukas [i Branko Ciuc, [i a revenit
la echip\ Zoran Krstanovic, dup\
un an petrecut în Ungaria. Din lot
mai face parte [i al patrulea juc\tor
sârb, Milan Medvedj. 

Conducerea clubului clujean a
reu[it aducerea a trei juc\tori ro-
mâni cu experien]\. Este vorba de
interna]ionalul Uce Iheadindu,
transferat de la Dinamo, Ionu]
Mocanu, de la CSU Sibiu [i Mihai
Corneliu  Popa, de la Gaz Metan
Media[. 

Tudor a plecat
Au p\r\sit echipa Tudor Du-

mitrescu (Gaz Metan Media[) [i
Mihai Racovi]an (CSM Oradea).
De asemnea, veteranii Marcel }en-
ter [i Bruno Roschnafsky s-au re-
tras din activitate la sfâr[itul se-
zonului. Au r\mas în lot Flavius
L\pu[te, Mihai Silv\[an, R\zvan
Cenean [i Paul Chetreanu.

În elita
baschetului
european

Baschetbali[tii de la "U" Mobitelco
vor lupta [i în acest an pe toate

fronturile - campionat, Cupa
României [i cupele europene.

Turneu în Serbia
Baschetbali[tii clujeni au început

preg\tirea în 2 august [i vor continua
toat\ luna antrenamentele la Cluj. În
perioada 6-15 septembrie vor pleca
într-un turneu în Serbia, unde vor
sus]ine cinci partide amicale cu

echipe din prima [i a doua lig\ din
Serbia. 

La revenirea la Cluj vor mai
juca una sau dou\ partide de ver-
ificare. Edi]ia 2007-2008 a Divizi-
ei A va începe în 6 octombrie. În
prima etap\, "U" Mobitelco va
juca acas\ cu Elba Timi[oara. Se-
zonul oficial va începe îns\ în 2
octombrie. Atunci, forma]ia clu-
jean\ va juca în primul tur al Cu-
pei României, în deplasare cu
CSU Sibiu. 

}inta: grupele EuroCup
"U" Mobitelco [i-a cunoscut

în urm\ cu o s\pt\mân\ adver-
sarul din turul doi preliminar al
FIBA EuroCup. Elevii lui Miodrag
Perisic se vor bate pentru un loc
în grupele competi]iei cu grecii
de la PAOK Salonic. 

Meciul tur va avea loc în 20
noiembrie, la Salonic, iar returul
peste o s\pt\mân\ la Cluj. Pentru
participarea `n EuroCup, clubul
clujean va primi din partea FIBA
5.000 de euro, iar dac\ trec de
faza grupelor, înc\ 30.000 de euro.

pagini realizate de Ionela F\t
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Incertitudine

Voleibalistele clujene au început pregãti-
rile luni, 6 august, dar veºtile din rândul echi-
pei nu sunt tocmai bune. Lipsa banilor îi face
pe conducãtorii echipei sã nu spere la foarte
multe de la sezonul viitor, aºa cã obiectivul
nu poate fi altul decât salvarea de la retro-
gradare. Singura noutate este schimbarea
numelui, din "U" Jolidon în "U" Oncos. Lotul
este format din aceleaºi jucãtoare, dar este
posibil sã pãrãseascã echipa Ioana Vasinca.
Aceasta ºi-a exprimat dorinþa de a pleca în
Spania. Echipa este pregatita în continuare
de Liliana Bogendorfer. Campionatul va în-
cepe abia la sfârºitul lunii octombrie. Pânã
atunci, voleibalistele clujene vor face
pregãtire doar la Cluj.

VOLEI FEMININ: “U” ONCOS
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picaturipicaturi
alb negre

))

alb negre
1~n 27 iulie, Vlad M\cic\[an a semnat un articol intitulat "Se

`ntorc pe Moina", f\c=nd referire la cei doi fo[ti juc\tori ai
Universit\]ii, Liviu Mihai [i Alex P\curar, actualmente sub con-

tract cu Pandurii Tg. Jiu. “Centrala” de la Bucure[ti a modificat arti-
colul, crez=nd c\ cei doi au fost transfera]i de gruparea "[epcilor
ro[ii" [i au dat ca sigur\ revenirea celor doi la Universitatea Cluj.

2La instalarea cabinei pentru comentatorii tv, care trebuia
pozi]ionat\ la mijlocul tribunei a II-a, lucr\torii angaja]i de
CJ au dat dovad\ de imagina]ie bogat\ [i au montat-o invers,

cu u[a de intrare spre teren, deasupra vechiului tunel de la ves-
tiare [i cu geamul spre tribun\!

Astfel, comentatorii trebuie s\ se ca]ere `n stilul "free climb-
ing" 4-5 metri p=n\ la intrare, dup\ care s\ se a[eze cumin]i pe
scaune cu spatele la gazon [i s\-[i aranjeze retrovizoarele, pentru
a putea comenta. Mai mult, administratorii stadionului nu au in-
trat `n posesia cheilor de la cabina mai sus amintit\ nici p=n\
ast\zi, chiar dac\ au `ntrs-o cu fa]a spre teren, deoarece CJC nu a
achitat contravaloarea ei.

3De[i meciul de prezentare `n compania selec]ionatei de ti-
neret a Rom=niei se juca pe o temperatur\ de 40 de grade [i
`n incinta stadionului nu era deschis niciun punct de v=nzare

de b\uturi r\coritoare, la por]ile stadionului nu au fost l\sa]i s\
treac\ nici m\car copiii mici cu sticle cu ap\. 

Se pare c\ cerberii `mbr\ca]i gros [i cu bocanci de la poarta sta-
dionului consider\ c\ suferin]a lor trebuie s\ fie a tuturor, astfel c\
nici ̀ n timpul meciului copiii nu erau l\sa]i s\ vin\ s\ se r\coreasc\
din propriile sticle, aruncate oricum de-a valma la soare.

4La meciul pe care Universitatea Cluj-Napoca l-a disputat la
Urziceni, crainicul stadionului, corespondentul radio Gabi
Safta, a dat dovad\ de o v\dit\ `mpu]inare a min]ii. Pe par-

cursul `ntregului meci ne-a facut s\ credem c\ ne-am `ntors pe
vremea comunismului, prin repetatele interven]ii patetice pe care
le-a avut. A cerut ajutorul spectatotorilor plictisi]i `n nenum\rate
r=nduri, deranj=nd chiar suporterii locali. Contactat de un post de
radio, Gabi Safta a catalogat echipa Universit\]ii ca fiind prima pe
lista echipelor care vor retrograda, desi acesta a v\zut pe "U" la
lucru doar `ntr-un singur meci. 

1Dup\ promovarea studen]ilor, lucr\rile la stadion p\reau c\ nu vor
`ncepe [i c\ "U" va debuta `n Liga I pe stadionul din Dej. O dat\ `nce-
pute, lucr\rile se desf\[urau `ntr-un ritm extrem de lent [i licen]a

pentru omologarea stadionului p\rea foarte departe. Spre finalul perioa-
dei de efectuare a lucr\rilor, acestea au intrat `ntr-un ritm accelerat, fina-
liz=ndu-se la timp cele mai importante puncte de pe lista lui Viorel Duru.  

2Pariul lui Adi Falub pentru acest
sezon a fost c=[tigat `nc\ din
primele dou\ etape, datorit\ celor

2 goluri `nscrise de Dorin Goga. A fost
unul dintre cei mai buni juc\tori ai stu-
den]ilor `n primele dou\ etape, reu[ind
dou\ goluri extrem de spectaculoase. 

3Melodia celor de la Personal a devenit `n scurt timp o pies\ extrem
de `ndr\git\, pe care majoritatea suporterilor o [tiu pe de rost. Kido
[i Rabie au compus piesa " Numai "U" cu scopul de a da fanilor un

imn neoficial, c=ntat pe ritmuri de hip-hop. Versurile piesei sunt foarte
reu[ite, caracteriz=nd perfect starea de spirit [i g=ndurile suporterilor de
pretutindeni ai Universit\]ii.

4Duminica trecut\, la meciul de la Urziceni au f\cut deplasarea `n jur
de 150 de suporteri, care au c=ntat pe toat\ durata partidei. ~n
momentele grele, suporterii au fost al\turi de echip\ [i au `ncercat

s\-[i `ncurajeze favori]ii. Cu toate c\ `n tribunele stadionului "Tinere-
tului" din Urziceni au luat loc c=teva mii de spectatori, ace[tia nu au
reu[it s\ acapareze fondul sonor, dominat de clujeni. La 3-2 pentru gazde,
galeria a c=ntat ca [i cum am fi c=[tigat meciul, aplaud=ndu-[i favori]ii [i
aclam=ndu-l pe antrenorul "[epcilor ro[ii", Adrian Falub.
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