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~n via]\, `ncerc\m s\ facem com-
para]ii sau s\ g\sim asem\n\ri
`ntre lucruri sau evenimente ce,
practic, nu au nimic `n comun.
Pasiunile [i viciile le asociem cu
rela]iile de familie, sau cu orice
altceva ne marcheaz\ via]a.

Spre exemplificare, dup\ o par-
tid\ de sex aprindem ]ig\rile [i
lenevim tol\ni]i `n pat, z=mbitori [i
satisf\cu]i. Totu[i, ]igara [i sexul
nu au nimic `n comun!

Cei care simt supremul pentru
“U” pot face o antitez\ `ntre fami-
lie [i acest microb pe care nimeni
din lumea asta nu poate s\ `l
`n]eleag\. 

Cu to]ii dorim s\ avem `n perma-
nen]\ lini[tea c\ partenerul de
via]\ este numai al nostru, c\ ne
a[teapt\ cuminte acas\.

Pe de alt\ parte, uneori apare
sentimentul c\ Unica Iubire te
`n[eal\. O consideri o curv\

ieftin\, care te “traduce” prin ni[te
locuri care pentru harta ]\rii sunt
necunoscute. 

Diferen]a e c\ atunci c=nd parten-

era de via]\ te `n[eal\, nu po]i trece
cu vederea [i ori “`i dai liber”, ori
faci compromisul suprem [i o ier]i.

~n schimb, cu “U” nu po]i face la
fel. Nu po]i s\ `i `ntorci spatele,
indiferent ce se `nt=mpl\. Mergi [i
`]i vezi echipa cum pierde prin sate
`n care asfaltul [i semaforul sunt a
8-a [i a 9-a minune a lumii, iar
apoi `]i faci calcule `n speran]a c\
nu retrogradeaz\. {i de fiecare

dat\ ai puterea s\ o iei de la cap\t,
dar ai impresia de fiecare dat\ c\
e[ti un naiv. 

Un naiv pentru care sintagma
“Mam\, te iubesc, dar nu ca pe
«U»” nu sunt doar vorbe `n v=nt. 

Un naiv care tr\ie[te din istoria
adev\rat\, nu prostituat\. Apropo
de compara]ie - ce prefera]i, 88 de
ani de istorie adev\rat\ sau un
centenar imaginar?

Naivilor
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“S\ re]ine]i c\ pentru adev\ra]ii
«U»-i[ti echipa lor de suflet nu tre-

buie s\ `nving\, s\ aib\ cine mai [tie
ce performan]e, ci doar s\ existe”

Gh. I. Bodea, citat de Foaia Transilvan\

editorial Don Manu
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De vorb\ cu...

Fosta glorie a Universit\]ii Cluj face un scurt 
remember al cuceririi singurului trofeu major 

din visteria clubului: Cupa Rom=niei.
text Don Antonescu foto Don Vitzu [i arhiva ucluj.ro

14 campionate la Universitatea, toate `n Divizia A.
Peste 400 de meciuri oficiale la "U". 19 ani conduc\tor
al culorilor alb-negre. ~n prezent consilier al clubului.
Aceasta este cartea de vizit\ a lui Remus C=mpeanu,
invitatul nostru de ast\zi.

Mai mult dec=t banalele cifre, Remus C=mpeanu
are `n palmares singurul trofeu important al lui "U",
Cupa Rom=niei din 1965. Mai mult, el a primit de la
colegi "puiul" de Cup\, pe care `l p\ze[te cu sfin]enie.
A acceptat totu[i s\-l scoat\ din seif pentru a-l prezen-
ta suporterilor, prin intermediul ucluj.ro magazin.

Nu am sc\pat ocazia s\
st\m la pove[ti cu fosta glorie a
clubului, care [i-a reamintit
momentele cuceririi Cupei. "Au
trecut ceva ani, dar este u[or s\
retr\im pentru noi, cei care au
fost acolo", `ncepe Remus C=m-
peanu s\-[i depene amintirile. 

Universitatea nu a avut prea
mari emo]ii `n primele tururi
ale competi]iei din 1964-1965.
2-1 cu CSM Re[i]a `n deplasare,
tot 2-1 cu Farul Constan]a la
Bra[ov, 3-1 cu ASA T=rgu Mu-
re[ la Hunedoara, apoi, `n se-
mifinal\, 0-0 [i 1-1 cu Progre-
sul Bucure[ti la Bra[ov. Con-
form regulamentului de atunci, `n caz de egalitate `n
turul urm\tor se califica echipa cu media de v=rst\ cea
ma mic\. Astfel, "U" a ajuns `n final\ pentru c\ juc\torii
au fost cu c=teva s\pt\m=ni mai tineri!

"Ne-am trezit `n finala Cupei Rom=niei, f\r\ a face
un scop `n sine, f\r\ a ne propune asta. Am luat `ns\
fiecare joc `n serios. Eram o echip\ care, atunci c=nd
are dispozi]ie de joc, poate s\ bat\ orice adversar din
]ar\. O echip\ frumoas\, boem\, care juca de dragul
jocului, care evolua pentru peluza plin\ de studen]i.
Toate echipele care veneau la Cluj r\m=neau surprinse
de felul cum se manifesta galeria pe vremea aceea",
continu\ fosta glorie.

De fapt, calificarea `n ultimul act al competi]iei nu
a fost o `nt=mpare. Au existat chiar [i c=teva semne ca-
re anun]au c\ "U" avea s\ devin\ o mare echip\. O spu-
ne chiar Remus C=mpeanu: "~n acel an campionatul
na]ional de juniori a fost c=[tigat de Universitatea, `n
campionatul de tineret-rezerve la fel echipa era printre
primele, deci exista un pas valoric `n fa]\, ce s-a con-
cretizat apoi cu Cupa Rom=niei. Noi ne-am dus lini[ti]i
la Bucure[ti, consider=nd finala un meci ca toate cele-
lalte. Pite[tiul avea o echip\ bun\, cu Dobrin conside-
rat speran]a fotbalului rom=nesc. Erau mai serio[i, mai

profesioni[ti ca noi, dar la noi
predomina pl\cerea de a juca".

Meciul nu a `nceput deloc
r\u pentru clujeni [i chiar invi-
tatul nostru a deschis scorul, `n
minutul 11. "A fost o ac]iune pe
partea st=ng\. Mi s-a p\rut c\
`ntrev\d o posibilitate de a [u-
ta. Spre deosebire de alte d\]i,
nu am «lustruit-o», ci am prins
un [ut destul de bun. M-am tre-
zit c\ am fost luat `n bra]e de
colegi [i p\lmuit pe spate. Cel
care d\dea gol nu era prea feri-
cit, pentru c\ `l c\lcau `n pi-
cioare colegii", `[i aminte[te
amuzat, C=mpeanu. Meciul a

continuat cu {tiin]a Cluj (a[a se numea echipa atunci)
la timon\, iar din minutul 55 tabela s-a modificat: 2-0.
Autorul reu[itei - Ivansuc: "Zoli, care [i la meciul acela
a fost num\rul 1, a f\cut minuni pe partea lui. A dat o
bar\ la un moment dat cu un [ut at=t de purternic `nc=t
mingea a rico[at [i era s\ primim gol pe contraatac".

~n cele din urm\, partida s-a `ncheiat 2-1 pentru
clujeni, dar pove[tile Cupei abia `ncepeau. "Sincer s\
fiu, nu b\nuiam c\ vom ajunge `n final\ [i Mihai Adam
[i-a programat nunta `n acea var\ [i petrecerea a coin-
cis cu Cupa Rom=niei. Seara, dup\ o prezentare la
nunta[i, a fost dus de urgen]\ la Bucure[ti pentru
meci. {i a jucat chiar bine! A fost o nunt\ f\r\ mire [i

Remus Câmpeanu

“Poate nu a fost cea 
mai bun\ echip\ a

Universit\]ii ca [i com-
ponen]\. A fost `ns\

cea mai complex\ din
punct de vedere al

rela]iilor de joc [i al
rolurilor pe care ni le-a

trasat antrenorul de
atunci, Andrei Sepsi
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De vorb\ cu...
nu s-a g=ndit ce vor face nunta[ii f\r\ el. A doua zi am mers
cu to]ii la C=mpia Turzii [i l-am s\rb\torit pe Mihai",
m\rturise[te veteranul.

Prezen]i `n num\r mare pe stadionul Republicii din
Bucure[ti, suporterii clujeni abia au
a[teptat fluierul de final: "A fost o
s\rb\toare deosebit\. Noi nu ne-am
dat seama ce mare ecou a avut rezul-
tatul respectiv p=n\ dup\ meci, c=nd
mii de oameni au r\mas pe stadion,
ne-au purtat pe bra]e... A fost o man-
ifestare spontan\ extraordinar\ [i
atunci am realizat c\ noi
reprezent\m ceva `n fotbalul
rom=nesc. Seara a urmat un banchet
unde au fost foarte mul]i sus]in\tori.
A plouat cu [ampanie, pe cheltuiala
suporterilor din Bucure[ti".

Eroii s-au `ntors la Cluj cu
avionul, unde alte sute de persoane
au a[teptat la aeroport. "Eram pu]in
obosi]i c=nd am ajuns la Cluj, dup\ o noapte alb\. Suporterii
nu au fost l\sa]i s\ se apropie prea mult de noi, p=n\ nu ni se
f\ceau poze pentru cele dou\ ziare care erau atunci `n Cluj. A
fost oricum o pl\cere, ne-am sim]it foarte importan]i, pentru
c\ a ap\rut m=ndria c\ putem face [i noi ceva, c\ putem c=[-
tiga un trofeu la care erau «abona]i» al]ii", rememoreaz\
Remus C=mpeanu momentul revenirii acas\.

"Cupa Rom=niei a fost un trofeu deosebit, dar pe plan
interna]ional n-am mai avut lini[tea necesar\, de[i la prima
confruntare am eliminat pe SC Wiener Neustadt din Austria.
I-am b\tut `n ambele jocuri, dar am picat cu Atletico Madrid,
care era pe val, era `n lupt\ pentru titlul din Spania cu Real
Madrid. Am reu[it jocuri destul de bune, dar ne-au blocat cei

de la Atletico. Atunci s-a v\zut diferen]a `ntre amatori [i pro-
fesioni[ti. La Madrid era clar c\ vom fi victime sigure, a[a c\
nu am fost tare emo]iona]i. Am primit atunci un fanion
deosebit, pe care `l mai am [i acum", spune C=mpeanu.

Atunci, la Madrid avea s\ se con-
sume unul din episoadele fotbalului
clujean care s-a transformat, treptat, `n
legend\. Abordat de un impresar al lui
Real Madrid pentru un transfer, Zoltan
Ivansuc a refuzat gloria [i 200.000 de
dolari pentru a r\m=ne la Universita-
tea. "I-au propus la Zoli s\ r\m=n\, dar
el a spus c\ vrea s\ termine Medicina.
A fost un refuz foarte elegant, a zis c\
se simte bine la echip\, unde simte
pl\cerea de a juca, unde nu are
obliga]ii. La fel ca pe teren, Ivansuc a
fost imprevizibil. M=ndria noastr\ a
fost c\ un juc\tor din echip\ era `n
vizorul lui Real Madrid. Mai t=rziu ne-
am m=ndrit [i c\ Dobrin, chiar dac\ nu

era cujean, era curtat de Real. Ivansuc reprezenta starea de
spirit a studen]ilor, a tineretului. Poate de aceea era a[a iubit.
Era un nemul]umit `ntr-un fel, un super-boem `n alt fel, deci,
practic, nu [tiai ce este, dar `i pl\cea s\ stea `n mediul
colegilor de la facultate. Reprezenta Universitatea. Pe teren
f\cea ni[te lucruri extraordinare. Spontane. Dac\ `l `ntrebai
cum a f\cut-o nu [tia s\ zic\. C=nd Ivansuc avea adversari put-
ernici juca mai bine, dar c=nd juca cu adversari mai sl\bu]i nu
dorea s\ demonstreze nimic".

Aceasta ar fi, pe scurt, povestea Cupei Rom=niei, unicul tro-
feu major din istoria Universit\]ii. Desigur, legendele ce s-au ]e-
sut `n jurul anului 1965 au fost mai multe, dar despre toate aces-
te `ntr-un num\r viitor al revistei.

“Era o pl\cere s\ joci pe
Municipal, s\ auzi gale-
ria cum se manifesta, cu

acel Haide «U» din tot
sufletul care p\rea c\

poate d\r=ma tribuna...
Nu lipsea imnul, care nu

era prea agreat de 
oficialit\]i. }i se f\cea

pielea de g\in\...
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Universitatea
Cluj-Napoca

FC Sporting

Vaslui

9. N. Jovanovic

12. Tudor 81. H\isan

21. Cotolan

15. Buhu[

5. Mardare 17. B\lace

7. D. Munteanu

16. Sabou
10. S. Frunz\

19. Temwanjera

11. Gheorghiu

20. Ljiubinkovici

2. Cordo[

30. Park

4. M. Jovanovic

26. Olah8. Sabo

20. Savu

10. Goga
5. Dolha

Stadion: “Ion Moina” Cluj-Napoca, 7.000 locuri
Data [i ora: 25.08.2007, ora 18.00
Transmisiune tv: Telesport
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:
Dorinel Munteanu
Secund: Daniel Timofte

Arbitru: Victor Berbecaru (Rm. V=lcea)
Asisten]i: Ionel Popa (Pa[cani)

Nicolae Meghe[an (T=rn\veni), 
Rezervã: Teodora Albon (Cluj-Napoca)
Observator: Rodion C\m\taru (Craiova)

Meciuri directe:  . . . . . . . . . . 0 (este primul meci)
Victorii Universitatea Cluj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Egaluri:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Victorii Rapid Bucureºti:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Golaveraj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0

S\tul s\ le dea doar p=ine, Porumboiu le-a oferit
vasluienilor [i circ. Pentru c\ avea "m\lai" a cump\rat
direct din vitrinele magazinelor de lux. Sabin Ilie, Cursa-
ru, Claudiu R\ducanu, Falemi, Rednic. Recolta de
puncte a fost slab\, o parte din moldoveni fiind complici
la un titlu c=[tigat de Steaua dupa re]eta "valizelor" bre-
vetat\ de Gigi Becali. Scandalurile generate de arbitra-
jele binevoitoare cu echipa finan]at\ de Porumboiu au
ridicat ratingul emisiunilor de profil [i au mutat "Koso-
vo" de la Piatra Neam] la Vaslui. A venit acum Dorinel,
un antrenor care [tie s\-[i negocieze combustibilul
pentru ultimii kilometri ai carierei [i, `n plus, are ambi-
]ia de a r\zbuna e[ecul de la Pite[ti [i de a m\ri ecartul
dintre el [i Hagi `n privin]a selec]iilor la echipa na]io-
nal\. Vasluiul e pe podium, dar nu are `nc\ [taiful pen-
tru a porni favorit\ `ntr-un duel, la Cluj, cu Universi-
tatea.  

Universitatea nu are banii lui Porumboiu [i pentru
c\ este "prizoniera" unei b\t\lii electorale al c\rei dez-
nod\m=nt va fi cunoscut anul viitor la alegerile locale.

Universitatea `nseamn\ `ns\ istorie, pasiune, fidelita-
te. ~ntr-un cuv=nt: Identitate. "Simbolul unor inimi
rom=ne[ti", au scris fanii pe blazonul clubului ce a
supravie]uit [i dup\ exil.

Ca s\ `nving\ ast\zi, Universitatea are nevoie de
inim\. Are nevoie de av=nt [i de curaj. Echipa elanurilor
nest\vilite joac\ azi ca o forma]ie de old-boys. S-a mizat
gre[it pe CV-urile unor Negrean, Bolohan sau Baciu. Nu
le po]i cere s\ pun\ capul `n talpa adversarilor unor
juc\tori care nu-[i mai propun dec=t ultimul "plin" al
carierei. Au fost l\sa]i s\ plece Emil Jula, Szekely [i
Giurgiu, sunt neglija]i Bu[ [i Andrei Mure[an, iar
Universitatea vrea "s\ se `nt\reasc\" transfer=ndu-i pe
Caramarin sau Gigel Coman, despre care nimeni nu-[i
aminte[te c=nd au f\cut ultimul meci bun. 

P=n\ c=nd nu va fi prea t=rziu, Falub trebuie s\
schimbe ceva. S\ le dea libertate mai mult\ juc\torilor,
s\ ofere spectatorilor spectacolul pe care l-au a[teptat
cu at=ta stoicism. Tactica prudent\ nu i-a adus dec=t
dou\ remize chinuite `n patru meciuri. Un e[ec `n par-
tida de azi ar trimite Universitatea `n salonul de Terapie
intensiv\ al primei ligi. Dar "U" poate s\ ob]in\ azi
primul succes. Pentru c\ `l are pe Goga, un atacant care
poate inspira [i poe]ii, pentru c\ Radu Sabo e singurul
veteran din lot care `[i merit\ banii [i pentru c\ galeria
poate topi `n "Potcoav\" tupeul pl\ie[ilor. Totul e ca
echipa s\-[i potriveasc\ b\t\ile inimii dup\ cele ale tri-
bunei. Sau ca Falub s\-[i citeasc\ v=rsta din buletin.

"U" are `n meniu victoria 
pentru a nu intra `n criz\

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

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

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

GOLGHETERI dup\ etapa a 4-a
4 Goluri
Gigel Bucur (Poli Tm.), Cristian D\n\lache
(Urziceni), Ionut Mazilu (Rapid), Marko
Ljubinkovic (FC Vaslui)

CARTONA{E LA “U” 
dup\ etapa a 4-a

Galbene
Vasile Ghindaru (2), Jae Hong Park (2),
Adrian Olah (2), Milan Jovanovic (2),
Bogdan Unguru[an (1), Radu Sabo (1),
Dorin Goga (1), Ciprian Suciu (1), Sandu
Negrean (1), Martin Tudor (1)
Ro[ii 
-

avancronicãavancronicã

Porumb fiert

text Alin Fornade 
(Gazeta Sporturilor)

18. Unguru[an



~n toamna anului 1932, Comisia divizionar\ de
fotbal din Bucure[ti, `ndeplinind un vechi dezider-
at al fotbalului rom=nesc, face public\ hot\r=rea
de a pune cap\t sistemului zonal, adopt=nd Divizia
na]ional\, sistem turneu, dup\ modelul italian.
Conform acestei hot\r=ri, Divizia A era format\
din dou\ serii a c=te [apte echipe, cele mai bune
din ]ar\, repartizate dup\ sistemul tragerii la sor]i,
c=[tig\torii de serie urm=nd s\-[i dispute finala
pentru titlul na]ional `n dou\ jocuri, tur-retur.

Universitatea a f\cut parte din seria B, al\turi
de Unirea Tricolor Bucure[ti, CAO Oradea, Venus
Bucure[ti, Bra[ovia Bra[ov, RGMT Timi[oara [i
AMTE Arad. ~naintea ultimei etape din sezonul
regulat, "U" conducea `n clasament, av=nd dou\
puncte, dar golaveraj inferior lui Venus. Cele dou\
aveau s\ joace, la Bucure[ti, dreptul de a accede
`n finala campionatului. Universitatea a dominat
partida cu autoritate, conduc=nd `n minutul 50 cu
3-0, prin golurile lui Ploe[teanu, {tef\nescu [i
S=rbu. Tipic lui "U", juc\torii nu mai insist\ [i
Venus egaleaz\ `n minutl 82. Era 3-3 [i dac\ mai
marca un singur gol, Venus era `n ultimul act! Dar
tabela a r\mas neschimbat\. Fotbalistul Marius
{tef\nescu [i-a amintit: "~n gara Cluj soseam
diminea]a dup\ o noapte de c\l\torie. Nu ne
g=ndeam c\ ne va a[tepta cineva la gar\. {i totu[i

ne `n[elasem. Peronul era plin de studen]i [i o
fanfar\ c=nta mar[uri. Ne `ntrebam curio[i pe
cine or a[tepta? C=nd am `nceput s\ cobor=m din
vagon, uralele celor de pe peron erau adresate lui
«U». Eram ferici]i. Am fost primi]i oficial, `n sala
de recep]ie a g\rii, [i acolo dr. Emil Ha]ieganu,
ministru pe vremea aceea, ne-a mul]umit pentru
victoria noastr\ [i respectiv a Clujului. Am pornit
din gar\ cu fanfara ̀ n frunte, parcurg=nd pe jos Bl.
Ferdinand (azi str. Horea) p=n\ `n centrul
ora[ului, cople[i]i de urale [i aplauze".

Finala avea s\ se dispute contra Ripensiei
Timi[oara, `n sistem tur-retur. Primul meci la
Tim[oara, `n 9 iulie 1933. "U" a jucat cu Sepsi -
Iancovic, Sfera, Gain, Ghilezan, David, S=rbu,
Ploe[teanu, Sepi II, {tef\nescu, Surla[iu. |n
minutele 2 [i 4 Ripensia reu[e[te dou\ bare, dar, ̀ n
minutul 5, un contraatac "U"-ist duce scorul la 0-1,
marcator {tef\nescu. Ripensia riposteaz\ [i

`nscrie de dou\ ori, prin Ciolac [i Bindea. Sepi II
egaleaz\ cu un [ut fulger\tor, dar Dobay `i duce din
nou pe timi[oreni `n avantaj. ~n repriza secund\
Ripensia e dezl\n]uit\ [i acela[i Dobay face 4-2.
Ploaia devine toren]ial\ [i arbitrul este nevoit s\
opreasc\ jocul timp de 20 de minute. "U" trece la
c=rma jocului [i reduce din scor prin S=rbu, 4-3, dar
cu dou\ minute `nainte de final, Dobay, cu un [ut
de zile mari, stabile[te scorul final: 5-3.

Returul s-a jucat la Cluj, la 16 iulie 1933.
Forma]ia - aceea[i, cu excep]ia lui Tabacu, care i-
a luat locul lui Surla[iu.  "Ripensiei `i era sufi-
cient un egal, a[a c\ a jucat pentru el", nota
Gazeta Sporturilor de a doua zi. "U" avea nevoie
de o victorie la trei goluri diferen]\. Probabil c\
aceast\ miz\ concret\ i-a inhibat, astfel c\ au
ratat exasperant de mult. S-a terminat 0-0, iar "U"
pierduse cea mai mare ocazie de a-[i `nscrie [i
numele de campioan\ `n frumosul ei palmares.

golurile istorieigolurile istoriei
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Primul campionat,
“U” în finalã

text Gheorghe I. Bodea foto arhiva ucluj.ro
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fotodocumentfotodocument

FOTODOCUMENT:
Cluj-Napoca, 1947. 

Clubul "U" Cluj 
la o manifestatie din
data de 7 noiembrie
1947.

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 este singurul baschetbalist rom=n
din toate timpurile care a jucat `n NBA?

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

La concurs poate 
participa orice 

copil sau pãrinte 
care iubeºte

Universitatea ºi
citeºte revista noastrã. 

Nume:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Aglomera]ie incredibil\ pe drumul care
duce la Oradea. Sute de ma[ini se înghe-
suie s\ ajung\ la destina]ie. Cu aerul
condi]ionat fixat pe o temperatur\ de 22 de
grade într-o parte [i de 17 în cealalt\, ne
îngrozim când vedem c\ înaint\m din ce în
ce mai greu. 

De la Oradea ne mai despart 152 de km
pân\ la Arad. Nu mai fusesem niciodat\
acolo [i asteptam cu sufletul la gur\ s\ v\d
cum arat\ ora[ul în care joac\ UTA. Dup\
un drum mizerabil ajungem în sfâr[it în
Arad [i ne caz\m la o pensiune de lâng\
stadion. 

O pensiune simpl\, cochet\ [i curat\. A
doua zi plec\m spre celebrul [trand Nep-
tun. La ora 12:00 când ajungem e pustiu.
Apa în bazin e murdar\, bazinul în sine
arat\ învechit [i terasele sunt goale. Spre
sear\, zona se animeaz\, iar `n jurul orei
22:00 ne sim]im ca pe falez\ la Costine[ti. 

Oameni cu fe]e ciudate, o gr\mad\ de
romi [i manelele la maxim ne fac s\
plec\m spre pensiune. 

Dup\ câteva beri am reu[it performan]a
s\ fac o gastrit\. Don Antonescu zice c\ e
minor\, `ns\ eu sunt convins c\ are peste

18 ani. O gastrit\ care m\ ]ine toat\
noaptea treaz [i `mi spintec\ stomacul la
fiecare 5 minute. 

Duminic\ mergem s\ vizit\m ora[ul.
Aradul nu iese cu absolut nimic în eviden\].
Sunt zone în care pe strad\ miroase urât,
sunt zone cur\]ele, frumu[ele, autobuzele
sunt de la revolu]ie iar oamenii banali.
Cl\dirile sau parcurile Aradului nu ne impr-
sioneaz\ cu nimic. 

Stadionul este unul îngrijit [i simplu.
Are doar 5.000-6.000 de locuri, dar aspectul
s\u este spectaculos. Un stadion foarte
curat, cu un gazon de excep]ie. 

Din p\cate [i la stadion am dat de
oameni redu[i mintal. În prima faz\,
ofi]erul lor de pres\ nu avea asigurat nici
un loc la masa presei pentru eventualii

ziari[ti veni]i din alte ora[e. Apoi, la golul
înscris de Park, doi trei ]\rani libidino[i ne
amenin]\ [i ne înjur\ c\ am avut tupeul s\
ne bucur\m. Totul s-a petrecut sub ochii
unui jandarm, care nu a binevoit s\ inter-
vin\ în niciun fel. 

Imediat dup\ încheierea meciului,
plec\m spre Cluj pe ruta Deva. ~l lu\m cu
noi [i pe funda[ul Milan Jovanovic, care a
doua zi urma s\ plece în Muntenegru, unde
era convocat pentru o partida amical\ a
“na]ionalei” sale. Ne-a binedispus cu umo-
rul [i lipsa lui de inhibi]ii. 

Ajungem acas\ cu un gust amar, în jurul
orei 1:30, dup\ un drum lung [i obositor.
Aradul nu a fost ceea ce îmi imaginam c\
va fi.

Arad. Ora[ [ters, banal. Pensiune modest\ 
cu patron inimos. Un ofi]er de pres\ de pe alt\ 
planet\, spectatori prieteno[i, ]\rani libidino[i.

Camioane, asfalt `n valuri, Milan, cas\. 
Blog de c\l\torie...

Aradul, dezamãgitor
text Adi Della Blog foto Don Vitzu
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Scopul pe termen lung al Academiei de Bas-
chet Cluj este mãrirea bazei de selec]ie pentru
echipa de seniori, iar un prim scop îl reprezintã
atragerea a cât mai multor copii spre baschet.

Academia este structuratã pe mai multe ca-
tegorii de vârstã, echipa de seniori, echipa a do-
ua, juniori I, II ºi III, mininbaschet, babybaschet
ºi baschet pentru preºcolari.

Echipa de seniori „U” Mobitelco, care va lup-
ta pe trei fronturi, cupele europene, Cupa Româ-
niei ºi campionat, va avea din sezonul acesta un
ajutor de nãdejde: echipa a doua a clubului.
Aceasta va activa în Divizia B ºi va fi antrenatã de
fostul jucãtor al echipei “U”Mobitelco, Marcel
Þenter. Din lot vor face parte în special jucãtori
clujeni, tineri. Baschetbaliºtii  provin în cea mai
mare parte de la Clubul Sportiv ªcolar “Viitorul”
ºi sunt antrenaþi de Liviu Morar. “Echipa de
Divizia B va fi coordonatã de Marcel, iar în ceea
ce priveºte lotul de jucãtori, vom face o colaborare
cu CSª Viitorul, cu domnul Liviu Morar”, a spus
preºedintele executiv al clubului “U” Mobitelco,
Mircea Cristescu, pentru ucluj.ro magazin.

Cristescu a mai precizat cã se încearcã cola-
borarea cu mai multe cluburi ºi ºcoli de baschet pri-
vate, la nivel de juniori,dar în anumite condiþii:
“Dorim sã avem colaborãri cu toate celelalte echipe
de baschet din Cluj, la nivel de juniori, pe care s\ le
sprijinim financiar, ºi sã evolueze în campionate ºi
cu sigla clubului nostru, conform unui parteneriat.
Ni se pare important sã capacit\m toate activitãþile
baschetbalistice ale oraºului într-o singurã direc-
þie, în încercarea de a forma un sistem profesionist
în România”, a spus oficialul clujean.

Reporter: Unde o s\ `[i desf\[oare activi-
tatea Academia?

Mircea Cristescu: În acest moment încercãm
sã gãsim cât mai multe sãli de sport în care sã ne
desfãºurãm activitatea. Aceasta este o mare prob-
lemã pentru noi, pentru cã în Cluj sunt foarte multe
echipe, de handbal, baschet ºi volei ºi foarte puþine
sãli. Cãutãm parteneri, care sã ne ajute sã construim
dou\-trei terenuri în aer liber, poate chiar cu noc-
turnã. Pânã atunci, copiii îºi vor desfãºura activi-
tatea pe terenurile existente deja, terenuri care dupã
cum am vãzut sunt deja supraaglomerate.

Reporter: De unde provin banii pentru o
investi]ie de asemenea anvergur\?

Mircea Cristescu: O parte din buget este asig-
urat\ de clubul nostru, dar vom vom încerca s\ atra-
gem cât mai mul]i iubitori de baschet pentru a spri-
jini demersul nostru. 

Reporter: Va exista o tax\ pentru copii?
Mircea Cristescu: Pentru început, pânã vom

cãpãta forþ\ financiarã, probabil vom apela ºi la aju-
torul pãrinþilor. Va fi însã o taxã simbolicã. Încã nu
ºtim exact care va fi valoarea taxei, probabil undeva
în jurul a 50 de lei pe lunã.

Reporter: Care este scopul acestei Academii?
Mircea Cristescu: Vrem s\ îndeplinim visul co-

piilor. Mai ales a copiilor din clasele 1-4. La acest
nivel nu este vorba numai de performan]\ [i vrem ca
ace[ti copii s\-[i însu[easc\ ABC-ul baschetului.

Vrem sã colaborãm cu toate cluburile de baschet
din Cluj, dar ºi cu ºcolile de baschet.

Este clar cã nu am inventat noi acest stil de
organizare. ªi în Europa existã academii, la marile
cluburi. Chiar aproape de noi, în Serbia, la clubul
FMP. Când vom merge în turneul din Belgrad vom
lua mai multe informaþii despre ceea ce înseamnã
academia. Sârbii, dupã cum se ºtie au avut ºi au în
continuare rezultate foarte bune la nivelul de vârstã
20 – 23 de ani. Dupã cum se vede este un sistem
foarte eficient. 

Clubul “U” Mobitelco a început 
deja înscrierea pentru copii nãscuþi în
anii 1997-1998 ºi 1999-2000, pentru 
formarea grupelor de babybaschet ºi

minibaschet, la masculin.
Grupele vor fi preg\tite de fostele 

glorii ale baschetului clujean feminin,
Ildiko Manasses [i Aurora Drago[, 

dar [i de antrenorul secund 
al echipei de seniori Dorin Pintea, 

precum [i de juc\torul 
R\zvan Cenean.

Pentru înscrieri ºi alte delalii pute]i
scrie pe adresa de email a clubului, “U”

Mobitelco, contact@u-mobitelco.ro

ABC în
baschet

text Ionela F\t foto Gazeta sporturilor

Clubul de baschet “U” Mobitelco a pus
bazele primei [coli de Baschet din

Rom=nia - “Academia de  Baschet Cluj -
ABC”. Ce î[i propune? Cui i se

adreseaz\? Mai ales unde vrea s\
ajung\? ucluj.ro magazin a c\utat

r\spunsul la aceste `ntreb\ri.

Mircea Cristescu,
“creierul” 

acestui proiect
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þCine a jucat finala
ªtiinþa Cluj 1965

Sim
ion M

ogu], Paul M
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eorgescu, Paul

G
r\jdeanu, Rem

us C=m
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N

icolae Szabo, Zoltan Ivansuc,
M

ihai Adam
, Ioan Suciu



ªtiinþa Cluj
câºtigãtoarea

Cupei României
ediþia 1965



TOP 5 ALL-TIME
text Don Antonescu ºi Don Bizu foto arhiva ucluj.ro, Clujeanul.ro

1. Magdalena Pall-Jerebie (baschet)
Indiscutabil, cea mai valoroas\ baschetbalist\ rom=n\

din toate timpurile. Multipl\ campioan\ na]ional\ cu Uni-
versitatea Cluj, pe vremea c=nd echipa era condus\ de ma-
rele antrenor Nicolae Martin. 

S-a n\scut în 1963, la S=ncr\ieni, jude]ul Covasna. A
fost declarat\ cea mai bun\ sportiv\ a ]\rii la baschet `n
[ase r=nduri, fiind de [apte ori co[ghetera campionatului. A
jucat `n echipa na]ional\ la toate nivelurile, de la cadete,
junioare [i tineret, acumul=nd peste 350 de meciuri inter-
na]ionale la echipa “mare”. 

La Campionatul European de cadete din Spania 1978 a
ocupat locul 4, iar la cel de junioare din Italia 1979, a dus
Rom=nia pe locul 6. 

Cu na]ionala de senioare a ocupat locul 3 la Jocurile
Mondiale Universitare din 1981 [i a ob]inut argintul la
aceea[i competi]ie din Canada 1983. A ajuns cu “U” în sfer-
turile de final\ ale Cupei Campionilor Europeni [i a fost de
dou\ ori inclus\ `n echipa Europei. A ocupat locul 2 `n
clasamentul co[gheterelor Campionatelor Europene din
1983 [i 1985.

2. Ghi]\ Mure[an (baschet)
Gheorghe Mure[an este cel mai cunoscut baschetba-

list rom=n din toate timpurile [i singurul care a jucat
p=n\ acum `n liga profesionist\ nord-american\, NBA. 
S-a n\scut în 1971, `n comuna Triteni, l=ng\ C=mpia

Turzii, [i a `nceput s\ practice
baschetul la CS{, sub bagheta
lui Voicu Moldovan. A fost
campion al ]\rii la juniori de
dou\ ori si la seniori cu “U”
tot de dou\ ori. 

A ob]inut trofeul eficien]ei
`n edi]ia 1989-1990 a campio-
natului intern, la v=rsta de 19
ani. 

A fost component al lotu-
rilor na]ionale de juniori, tine-
ret si seniori, cu 44 de selec]ii
`n prima reprezentativ\ a ]\rii. 

A ob]inut locul 4 cu echipa
la Campionatul European din
Olanda 1990 [i locul 5 la Cam-
pionatul Mondial din Canada
1991. ~n 1993 a semnat un con-
tract cu echipa francez\ PAU Orthez, realiz=nd un cert pro-
gres, care l-a recomandat pentru liga profesionist\ ameri-
can\. 

A devenit juc\torul echipelor Washington Bullets [i
New Jersey Nets. I s-a acordat titlul de Maestru emerit al
sportului din 1995. Av=nd o `n\l]ime de 2,31 metri, a fost cel
mai `nalt juc\tor din NBA. 

{i-a `ncercat talentul [i `n cinematografie, juc=nd
al\turi de Billy Cristal `n pelicula “Uria[ul meu”.

TOPUL LUI...
Gheorghe Roman

1-2. Simona Richter (judo)

Maria Cioncan (atletism)

3. Horia Demian (baschet)

4. Zoltan Ivansuc (fotbal)

5. Vasile Bogdan (atletism)

TOPUL LUI...
Nicolae Ienac

1. Horia Demian (baschet)

2. Zoltan Ivansuc (fotbal)

3. Zorgo Raduly Eva (atletism)

4. Magdalena Pall-Jerebie
(baschet)

5. Rodica Floioranu (handbal)

14 UCluj.ro etapa 5

“Am avut 
cea mai 
frumoas\
via]\ 
din lume
p=n\ 
s\ m\ retrag

Gheorghe
Mure[an, 

citat de ziarul
american “The

Washington Post”

2. Gheorghe 
Mure[an
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pre[edinte CS Universitatea

director adjunct DJS Cluj



Cei mai buni sportivi de la “U”
Dac\ `n num\rul trecut ucluj.ro magazin [i-a permis s\ realizeze topul celor mai valoro[i
fotbali[ti de la “U” din toate timpurile, acum a venit r=ndul marilor performeri 
de la toate sec]iile sportive care au potcoava pe piept. Din nou, topul este discutabil, 
deoarece exist\ infinit de multe criterii dup\ care se pot `ntocmi clasamente. 
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1. Magdalena Pall-Jerebie
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TOPUL LUI...
Alin Fornade

1. Aurel Guga (fotbal)

2. Zoltan Ivansuc (fotbal)

3. Ioan Ovidiu Sab\u (fotbal)

4. Horia Demian (baschet)

5. Ion Moina (atletism)

TOPUL LUI...
Cristian Micu

1. Magdalena Pall-Jerebie
(baschet)

2. Horia Demian (baschet)

3. Ghiþã Mureºan (baschet)

4. Alexandru Paloºanu (rugby)

5. Ion Moina (atletism)

TOP 5 ALL-TIME Cei mai buni sportivi din istoria Universitãþii Cluj

3. Ion Moina 4. Zoltan Ivansuc

5. Simona Richter 5. Maria Cioncan
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Am scãpat 
de sãrãcie! Nu voi
mai umbla în opinci
niciodatã!

Maria Cioncan, pl=ng=nd
dup\ ob]inerea bronzului la JO

Cu mine a[a a vrut
destinul! S\ fiu
nevoit\ s\ renun] la
`not, unde
c=[tigasem deja un
titlu na]ional...

suporter

ziarist
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3. Ion Moina (atletism)
De 27 de ori campion na]ional de atletism. A stabilit 33

de recorduri na]ionale. La Balcaniada de la Tirana (1933)
a c=[tigat 5 medalii de aur. A primit Premiul Na]ional pen-
tru Sport `n anul 1943, “pentru str\lucitele rezultate din
competi]iile de atletism [i pentru recordurile deosebite
din alerg\rile pe 100 [i 200 de metri”. Al\turi de ceila]i
sportivi de la restul sec]iilor Universit\]ii, Ion Moina a
refuzat s\ r\m=n\ la Cluj `n timpul ocupa]iei din al doilea
r\zboi mondial [i s-a refugiat la Sibiu. Atlet complex, a
ocupat mereu pozi]ii frunta[e `n clasamentele ]\rii `n pro-
bele de 100 de metri, 200 de metri, s\ritura `n lungime [i
s\ritura `n `n\l]ime. Alerga suta de metri `n 10,5 secunde,
un record na]ional care a rezistat mult\ vreme. A concurat
cu cei mai mari atle]i ai timpului s\u. A condus Catedra de
Educa]ie Fizic\ a Institutului Politehnic, din 1954 p=n\ la
pensionare. Cel mai mare stadion din Cluj-Napoca `i poar-
t\ numele.

4. Zoltan Ivansuc (fotbal)
Declarat de aproape to]i speciali[tii (inclusiv de

ucluj.ro magazin) drept cel mai valoros fotbalist clu-
jean din toate timpurile, Zoltan Ivansuc nu se poate l\uda
cu performan]e extraordinare. Asta pentru c\ se considera
doctor, nu fotbalist. Convoc\rile la echipa na]ional\ nu-l
`nc=ntau. Mai mult, a refuzat o ofert\ generoas\ de a r\-
m=ne `n Spania s\ joace pentru Real Madrid.  A cucerit cu
“U” singurul mare trofeu din istoria clubului, Cupa Rom=-
niei, `n 1965. O adev\rat\ legend\ a fotbalului clujean,

extrema dreapt\ a studen]ilor a fost supranumit “Hamlet
al gazonului”. A jucat fotbal numai din pl\cere.

5. Simona Richter (judo)
Probabil numele Simonei Richter nu spune mai nimic

clujenilor de r=nd, `ns\ medalia de bronz cucerit\ pe tata-
mi-ul Jocurilor Olimpice de la Sydney 2000 va r\m=ne cu
siguran]\ `n istoria Univerist\]ii. N\scut\ `n 27 martie
1972, la Re[i]a, ea are centura neagr\ cu 3 dan. Alte per-
forma]e notabile sunt: bronz la CM tineret (1990); dou\
medalii de argint la turnee interna]ionale Open (1992,
1994); argint la CE (1995, 1996); argint la CE pe echipe
(2000); bronz la Open (1996); argint la CM Universitare
(1999); locul 11 la JO Barcelona (1992); locul 9 la JO de la
Atlanta (1996); medalie de bronz la JO de la Sydney
(2000); locul 2 la Masters-ul din Bucure[ti (2002); 20 de
titluri na]ionale.

5. Maria Cioncan (atletism)
Anul trecut, destinul a curmat tragic via]a unei atlete

deosebite. Maria Cioncan, cea care a ob]inut bronzul `n
proba de 1.500 de metri de la JO de la Atena, a decedat ̀ ntr-
un cumplit accident rutier pe teritoriul Bulgariei. A mai
participat la Campionatele Europene de Atletism Indoor de
la Viena 2002, la Campionatul Mondial de la Paris 2003 [i
`n finala mondial\ de la Monte Carlo din 2004, dar medalia
olimpic\ de la Atena a r\mas singura ob]inut\ `ntr-o com-
peti]ie major\.

Simona Richter, 
citat\ de ProSport



C.V.
Radu Sabo

Data si locul nasterii: 13.09.1971
Post in echipa: Atacant 
Numar tricou: 8
Inaltime: 178 cm
Greutate: 75 kg
Prima echipa: "U" Cluj
Primul antrenor: Andrei Sepsi
Echipe la care a mai evoluat:
Gloria Bistrita (1996-1997), 
F.C. Baia Mare (1997-1998), 
VSC Debrecen (1998-2000), 
ZTE Zalaegerszeg
Meciuri jucate in Liga I: 202
Goluri marcate in Liga I: 49
Meciuri jucate in Cupa Cupelor: 4
Meciuri jucate in Cupa Uefa: 2
Goluri marcate in Cupa Uefa: 1
Meciuri jucate in CL: 3
Goluri marcate in CL: 1

Radu Sabo este mai mult decât
un fotbalist. Este un model pentru
mulþi tineri prin seriozitatea ºi
ambiþia de care dã dovadã. Venirea
sa ºi a familiei la Cluj dupã o lungã
perioadã în care au fost departe de
casã este unul dintre cele mai bune
lucruri care i s-au întâmplat cãpi-
tanului Universitãþii. 

O datã cu revenirea fotbalistu-
lui la “U”, mentalitatea multor fot-
baliºti mai tineri s-a schimbat. Au
învãþat sã se respecte mai mult în-
tre ei ºi sã îºi respecte munca. Ra-
du Sabo ne declarã cã nu este deloc
cu nasul pe sus, iar de fiecare datã
când un jucãtor mai tânãr îi cere
sfatul încearc\c sã îl ajute. Încã nu
se gândeºte la retragere ºi vrea sã
joace cât mai mult. Nu are un se-
cret pentru longevitatea sa ca jucã-

tor ºi spune cã seriozitatea este cel
mai important lucru. Viaþa nespor-
tivã pe care mulþi dintre jucãtori o
adoptã încã din tinereþe fac ca la 30
de ani unii sã îºi punã ghetele în
cui. 

Radu este foarte ambi]ios [i `[i
dore[te mult s\ ajute echipa. Cu o
zi inaintea meciului de la Arad a
avut temperatur\, dar a insistat s\
joace. A rezistat doar o repriz\, du-
p\ care a fost schimbat din cauza
unor frisoane. Despre rela]ia lui
Sabo cu antrenorul Universit\]ii

Cluj-Napoca, Adrian Falub, juc\to-
rul a spus c\ `ntre ei exist\ o re-
la]ie bazat\ pe o prietenie foarte
veche. S-au cunoscut pe vremea ju-
nioratului, c=nd am=ndoi luptau cu
potcoava pe piept pentru a ajunge
mari juc\tori. C\pitanul lui “U” ne-
a declarat c\ a fost o perioad\ de 10
ani `n care cei doi nu s-au v\zut,
dar au vorbit ocazional la telefon. 

Se m=ndre[te cu faptul c\ an-
trenorul s\u `i este prieten, dar ]i-
ne s\ fac\ o delimitare `ntre via]a
sportiv\ [i cea particular\. C=nd se
va pune problema retragerii, Radu

Sabo nu dore[te s\ `nceap\ o cari-
er\ de antrenor. I-ar pl\cea mult s\
nu se rup\ definitiv de fotbal [i s\
ocupe o func]ie `n cadrul clubului. 

Radu se declara s\tul de sutele
de deplas\ri pe care le-a f\cut de-a
lungul carierei [i spune c\ este
timpul s\ stea mai mult cu familia
sa. 
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Veteranul

cine-i?cine-i?

text Adi Della Blog foto Gazeta Sporturilor

Conduce echipa din teren [i `i ajut\ pe cei mai tineri s\ se acomodeze mai u[or cu rigorile primei ligi.
Are o vast\ experien]\ pe prima scen\ fotbalistic\ a ]\rii [i nu ar pleca din Cluj nici `n ruptul capului.

La 36 de ani, nu se g=nde[te nicio clip\ la retragere. Este c\pitanul Radu Sabo!
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“ Secretul longevit\]ii
mele? Seriozitatea de care

dau dovad\

“Vreau s\ joc
c=t mai mult.
~nc\ simt c\

pot face
lucruri mari



text Ionela F\t foto Don Vitzu

cine-i?cine-i?

Denis Sintov, 27 de ani, 1,94 metri [i 78 de
kilograme s-a n\scut `n sudul Republicii
Moldova, la Vulc\ne[ti. Provine dintr-o familie
`n care arma [i nu mingea este la mare cinste.
Ambii p\rin]i sunt militari de carier\, `n timp ce
fratele s\u este pilot al armatei ucrainiene.

Sintov este singurul din familie c\ruia nu i-a
pl\cut armata. Sportivul este student la Facul-
tatea de Medicin\ [i Farmacie din Chi[in\u:
"Astea mi-au pl\cut mie, medicina [i sportul. ~n
familie, fiecare e cu pasiunea lui", a declarat
pentru ucluj.ro magazin Denis Sintov, `ntr-o
rus\ impecabil\.

Voleibalistul vorbe[te rusa la perfec]ie [i
`n]elege pu]in\ rom=n\ [i englez\.

Moldoveanul se m=ndre[te cu dou\ titluri
na]ionale ob]inute `n Turcia. De asemenea, Sin-
tov este vicecampion na]ional al Letoniei [i
Estoniei: "Echipele din Letonia [i Estonia par-
ticip\ `n campionatul unit al celor dou\ ]\ri" 
ne-a l\murit repede Sintov. De-a lungul carierei,
a mai jucat la echipe din Belarus, Ucraina [i
Moldova. De asemenea, este de [ase ani compo-

nent de baz\ al echipei na]ionale de volei a
Moldovei, cu care a participat `n 2005 la
Campionatul Mondial din Ungaria.

Condiderat un juc\tor polivalent, Sintov care
joac\ mai ales pe postul de tr\g\tor secund,
spune c\ a venit la Cluj pentru a `ncerca s\ ajute
echipa `n atingerea obiectivului: "De aici am
avut ofert\ [i nu am stat mult pe g=nduri. {tiu
c\ echipa [i-a propus s\ ajung\ `n cupele
europene [i `mi doresc s\ ajut la `ndeplinirea
obiectivului. Cunosc c=]iva juc\tori de la Cluj.
De exemplu, am jucat `n urm\ cu ceva timp
`mpotriva lui Cosmin Ghime[" a ad\ugat

voleibalistul.
P=n\ s\ ajute echipa, Denis Sintov trebuie

s\ ob]in\ viza de lung\ sedere `n Rom=nia [i
abia apoi va semna contractul cu Universitatea
Cluj. Juc\torul a ajuns `n aceast\ s\ptam=n\ la
Cluj, a efectuat c=teva antrenamente cu echipa
[i apoi a p\r\sit ]ara pentru a-[i rezolva pro-
blemele cu viza: "Sper s\ nu fie probleme cu
ob]inerea vizei de lung\ [edere, pentru c\ dac\
a primit-o pe cea de scurt\ [edere, `n mod nor-
mal nu mai are ce s\ intervin\. Sper\m ca
s\pt\m=na viitoare s\ fie `napoi la Cluj", a
declarat antrenorul Ovidiu Vasu.

Denis Sintov, primul voleibalist str\in care
va juca la Cluj  este componet al echipei
na]ionale a Moldovei. Moldoveanul este
considerat de antrenorul [i managerul

echipei, Ovidiu Vasu cel mai bun juc\tor al
echipei de volei Universitatea Cluj.
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Trãgãtorul de elitã

C.V.
Denis Sintov

Post `n echip\: tr\g\tor 
Vârstã: 27 ani
~n\l]ime: 194 cm
Greutate: 78 kg
A mai jucat `n: 
Belarus
Ucraina
Moldova
Turcia
Letonia
Estonia



suportersuporter
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Huliganism, un cuvânt atât de des întâlnit în
mass media româneascã încât a devenit banal.
„Suporterii au recurs la acte de huliganism”,
„Huliganii au atacat autocarul echipei adverse”.
A ajuns sã fie numit huligan orice suporter care
pur ºi simplu înjurã. Huliganul e un stigmat al
societãþii, sensul adevãrat al cuvântului s-a pier-
dut în obscuritatea minþilor unor oameni care
judecã prea repede ºi în necunoºtinþã de cauz\
faptele.

Fenomenul Hooligan, de unde termenul de
huligan e derivat, provine din Anglia, þara unde
fotbalul a luat naºtere. Primul act de aºa zis
huliganism pare sã fi avut loc în anul 1885 dupã
un meci între Preston North End ºi Aston Villa,
când jucãtorii ambelor echipe au fost atacaþi de
spectatori cu pietre, iar apoi au fost bãtuþi de
spectatori.

Prin mijlocul anilor ‘50, actele de huliganism
ajung la o medie de 25 pe an în Anglia. Grupuri
de suporteri de la diferite echipe încep sã se
organizeze în FIRMS , uniþi deseori de ideologii
comune de extremã dreaptã sau stângã, ºi se bat
organizat cu suporterii altor echipe. De la
început se remarcã pe scena Hool grupãri (tra-
ducere aproximativã a termenului FIRM) ca
Inter City Firm (West Ham United) ºi The

Treatment (Millwall).
Echipe cunoscute precum
Arsenal, Liverpool, Chelsea,

Manchester United au

ºi ele desigur grupãri de huligani, precum ºi
echipe din restul Regatului Unit cum ar fi
Cardiff, Swansea (Þara Galilor). În fond cam
toate echipele primelor ligi engleze au grupãri
organizate de Hooligans, deoarece fenomenul
Hooligan e mai mult decât sã te baþi cu un adver-
sar sau sã îþi susþii echipa, e un mod de viaþã, e
vorba de onoare ºi respect. 

Hooligans de asemenea sunt foarte atenþi la
þinuta lor, se îmbracã într-un anumit mod ºi
poartã îmbrãcãminte scumpã pentru un om de
r=nd (cel puþin din Europa de Est). De fapt, din
acest respect pentru îmbrãcãminte ia naºtere o
subcultur\ a fenomenului Hooligan, numit
Casual.

În restul Europei, fenomenul s-a rãspândit ºi
s-a impus în unele locuri în þãri ca Olanda,
Polonia, Germania, iar în alte þãri vom gãsi mix-
turi ale fenomenelor Hooligan ºi Ultras.

În Polonia de exemplu s-a remarcat cea mai
mare creºtere a numãrului de grupãri cu carac-
ter Hooligan. Echipe de divizia D au în spate în
jur de 1000 huligani în adevãratul sens al cuvân-
tului. În Olanda, echipe ca PSV, Ajax, Feyenoord
dau recitaluri cu fiecare ocazie, cel mai recent
caz fiind excluderea clubului Feyenoord din
UEFA tocmai pentru comportamentul huliganic
al suporterilor.

În România, nu putem vorbi de un fenomen
Hooligan natural, ca în Anglia. Mai degrabã e o
mixtura de ultras cu hooligan, dar suporterii

români par a fi mai receptivi la tot ce înseamnã
ultras, spectacol în tribune. Desigur au loc
bãtãlii pentru culorile cluburilor iubite, dar ele
în majoritatea cazurilor se duc în spiritul codu-
lui ultras (fãrã cuþite, topoare, bâte). Pentru cã
desigur, scopul oricãrui suporter pus în faþa
unei bãtãi cu un suporter rival e sã îl batã, nu sã
îl nenoroceascã sau sã îl omoare pe celãlalt.

Singura galerie din þarã unde se pare cã
fenomenul Hooligan a avut prizã la suporteri e
cea a Rapidului unde existã cunoscuta brigadã
„OH – Official Hooligans” unde galeria cant\
„Cine sare? Huliganii”. Însã ºi în cazul lor e mai
degrabã infestare cu Hooltras.

~n peluza Universitãþii Cluj lucrurile sunt în
mare parte clare, fenomenul ultras a fost
îmbrãþiºat de majoritatea suporterilor,
aici incluzând ºi UCG (cunoscutã drept
cea mai durã brigadã) având propriile
steaguri, fulare, tricouri persona-
lizate. Însã cu noile legi ce vor
veni, interzicerea elementelor ce
dãdeau culoare peluzei, în câte-
va decenii poate vom avea ºi în
România un fenomen Hool de
toata frumuseþea. 

text Axaphat foto Clujeanul.ro

HULIGANÍSM: tulburare a ordinii 
ºi moralei publice prin manifestãri 

care aratã lips\ de cuviin]\ 
sau de respect faþã de regulile 

de convieþuire socialã.

Rãzboinicii 
stadioanelor
Rãzboinicii 
stadioanelor



reportajreportaj Oda 
ucluj.ro magazin l-a gãsit pe  

A înfiinþat prima galerie clu-
jeanã, cunoscutã la acea vreme ca
Amicii “U”. A creat versurile poate
celui mai îndrãgit cântec care s-a
auzit vreodat\ în tribunele stadio-
nului “Ion Moina”. El este Gheor-
ghe Florea, fosta voce a galeriei lui
“U” care dãdea tonul cântecelor în
anii ’70.

La 7 ani a urcat pentru prima
oarã treptele lui “Ion Moina”, alãturi
de tatãl sãu, ºi a avut privilegiul sã
vadã legendele lui “U” pe viu. A
rãmas fascinat ºi s-a “îmbolnãvit”
repede de microbul alb-negru. A jucat
chiar ºi pentru “piticii” lui “U”, însã a
ales ºcoala, presat de pãrinþii s\i,
ambii profesori. Mai departe a urmat
cursurile Liceului de Muzic\, la finele
c\rora în 1972 a intrat la Conservator,
de unde avea sã “deserveascã” pe
“U” cum ºtia mai bine.

“Ideea unei galerii organizate a
apãrut în iarna lui 1972, când mã
aflam în tabãrã la Izvorul Mureºu-
lui. Am întâlnit acolo câþiva timiºo-
reni, care aveau la acea vreme deja
o galerie”, îºi aminteºte el. Imediat
la întoarcere, clujeanul a luat legã-
tura cu Remus Câmpeanu, de la
care ºtia cã va primi ajutor. Zis ºi
fãcut. Conducãtorul lui “U” în acea
vreme le-a pus la dispoziþie supor-
terilor o salã în incinta Casei de
Cultur\ a Studenþilor, un loc doar al
lor, unde Amicii “U” avea sã-ºi þinã
ºedinþele. “Nu dormeam, nu mai
mergeam la cursuri. Desenam, fã-
ceam afiºe, eram nebuni”, reme-
moreazã fanul lui “U”. 

Ulterior s-au fãcut chiar ºi legi-
timaþii, iar membri plãteau o coti-
zaþie lunar\ cu ajutorul cãrora se
procurau ºepci ºi fulare, însã mult
mai simple ca cele de acum. Trep-
tat, facultãþile ºi cãminele din Cluj
sunt împânzite de afiºe cu meci-
urile Universitãþii Cluj.

De asemenea, în acele timpuri
exista chiar ºi un radio al studen-
þilor, prin intermediul cãruia, cu
ajutorul unui bun prieten de-al sãu,
studenþii erau chemaþi la stadionul
din parc sã încurajeze echipa.  

“Slavã þie, studenþie” este cu
siguranþã unul dintre cele mai fru-

moase cântece din repertoriul
ªepcilor Roºii ºi, totodatã, cel mai
longegiv, dacã e sã excludem imnul
lui “U” din 1943. Versurile cântecu-
lui au fost scrise de Gheorghe Flo-
rea, care, cu ajutorul colegilor sãi,
Gagiu Gabriel ºi Popescu Dinu au
reuºit, dupã o serie de repetiþii, sã
le aranjeze dupã “Simfonia a IX-a”
lui Beethoven. Versurile au fost ti-
pãrite în mai multe exem-
plare ºi împãrþite pe tot
stadionul, astfel încât
cântecul a “gâdi-
lat” pentru prima
oarã corzile vocale
ale suporterilor lui
“U” în sezonul
’73-’74. 

La acea vreme, singurele
echipe din România însoþite con-
stant de suporteri erau Universita-
tea Cluj ºi ªtiinþa Timi[oara. Fie-
care deplasare avea un oarecare
grad de risc, în special cele de la
Petro[ani, Ia[i [i chiar Târgu-
Mure[. În pofida regimului comu-
nist, chiar [i atunci aveau loc inci-
dente între suporteri, ce-i drept, la
o scar\ mai redus\. Publicul gazdã
nu agrea mai deloc prezenþa unei
galerii oaspete, însã încet lucrurile
au evoluat ºi fiecare echipã care se
respecta era încurajatã în depla-
sare de proprii fani.

Lui Gheorghe Florea parcã i-a
fost destinat sã stea pe lângã clubul
universitar. Cooptat de Remus
Câmpeanu, a participat de multe
ori la ºedinþele din cadrul clubului. 

A asistat la
nunta lui Bata-
cliu, dar ºi la debu-
tul lui Septimiu Câm-
peanu pe dreptunghiul
verde. Nici pe patul spitalu-
lui nu a “scãpat” de alb-negri,
fiind operat de amigdale chiar de
cãtre Dr. Constantin Rãdulescu. 

I-a plãcut Gane, cât ºi fraþii
Moldovan. L-a idolatrizat pe Sony
Niculescu, violonist la operã, cât ºi
jucãtor al lui “U” ºi al naþionalei. A
vãzut pe viu golul lui Dorin Barbu
din ’68, când a marcat în poarta
celor de la Petrolul Ploieºti dupã ce
a driblat de la mijlocul terenului tot
ce i-a ieºit în cale. Pe Alexa
Uifãleanu l-a simþit “dificil ºi dis-
tant” dupã ce a încercat sã-l înveþe
cântecele alãturi de Pexa.

El este stabilit la Paris, dar, la re-
venirea acas\, clujeanul a avut oca-
zia sã revadã arena “Ion Moina” cât

ºi sã asiste la cele douã partide
pe care Universitatea le-a dispu-
tat la Cluj, împotriva celor de la
Pandurii Târgu-Jiu, respectiv
Rapid Bucureºti. “Suporterii
sunt extraordinari, însã m-a în-
tristat felul în care se prezintã
stadionul”, a precizat fanul lui
“U”.

Prin intermediul ucluj.ro
magazin, el a þinut sã trans-
mitã un mesaj suporterilor:

“Sã rãmânã mereu tineri,
mereu entuziaºti ºi

sã o `ncurajeze
pe “U”. 
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Gheorghe Florea
nu a ezitat s\ ne
c=nte melodia
creat\ chiar de el,
“Slav\ ]ie,
studen]ie”
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bucuriei
 suporterul care a creat, in 1973, imnul “Slavã þie, studenþie”

Slavã þie, studenþie, / sã ne fii mereu un scut.
Numai datoritã þie / Universitatea s-a nãscut.

Noi avem acum un nume, / cel mai frumos de pe pãmânt.
Sã-l cinstim cum se cuvine, / fiindcã “U”-i un nume sfânt,

E simbolul tinereþii / ºi al iubirii pe pãmânt.
Haide “U” e imnul nostru, / sã rãsune-n depãrtãri.

Alb ºi negru-i steagul nostru / ce-l vom ‘nãlþa spre cer.
Haide “U” e imnul nostru, / sã rãsune pe pãmânt.

Am jurat sã fim alãturi / de echipa ce-o iubim.
Niciodatã imnul nostru / nu va pieri cât trãim

Slav\ ]ie, studen]ie
Text: Gheroghe Florea 

Adaptare: Gheorghe Florea, Dinu Popescu, Gabriel
Gagiu, dupã Simfonia a IX-a de Beethoven

Ideea unei galerii organizate a apãrut în
iarna lui 1972, când mã aflam în tabãrã
la Izvorul Mureºului. Am întâlnit acolo
câþiva timiºoreni, care aveau la acea

vreme deja o galerie
Gheorghe Florea

“

text [i foto Don Slater
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Primul amical pentru
“U” Mobitelco

Baschetbaliºtii de la “U” Mobitel-
co va juca azi primul meci amical de
la reluarea preg\tirilor. 

Elevii  antrena]i de Miodrag Peri-
sic vor juca de la ora 18.00 în dep-
lsasare cu CSM Oradea. Tehnicianul
sârb are ocazia s\ `i vad\ pentru
prima dat\ la lucru pe noii veni]i,
Branko Ciuc, Sa[a Vukas, Ionu] Mo-
canu [i Mihai Popa. 

Din lot vor lipsi în continuare,
Flavius L\pu[te [i Uce Iheadindu,
care se afl\ la lotul na]ional al Ro-
mâniei, [i Le Var Seals. 

Acesta se va întoarce din SUA în
2 septembrie. Primul meci amical pe
teren proriu al clujenilor va avea loc
în 1 seprtembrie. Adversar\ va fi tot
CSM Oaradea.

Componentul echipei de rugby "U" Cluj
Csaba Gal a fost selec]ionat `n lotul echipei na-
]ionale a Rom=niei, care s-a deplasat `n Fran]a
pentru a disputa meciurile Cupei Mondiale.

Competi]ia va `ncepe `n 7 septembrie,
Rom=nia urm=nd s\ joace `n grup\ cu Noua
Zeeland\, Italia, Portugalia [i Sco]ia, obiectivul
fiind `ncheierea fazei grupelor pe locul 3.

Csaba Gal are 22 de ani, 184 cm [i 95 kg,
joac\ pe pozi]ia centru [i are 10 selec]ii la lotul
na]ional, `nsa se afl\ la prima competi]ie de o

asemenea anvergur\. 
Marius Tincu [i Ioan Teodorescu sunt al]i doi

fo[ti componen]i ai Universit\]ii Cluj selec]ionati
la lotul na]ional pentru aceast\ ac]iune. Romania
va debuta la Cupa Mondial\ pe 12 septembrie,
`n compania Italiei.

Lotul antrenat de Robert Antonin a fost prim-
it cu mult\ c\ldur\ `n Fran]a, fiind `nt=mpina]i
de pre[edintele Comitetului de Organizare,
Claude Atcher, precum [i de un grup de 30 copii,
care le-au urat succes “stejarilor”.

Handbali[tii clujeni au ob]inut
rezultate foarte bune la cele dou\
turnee de verificare la care au par-
ticipat `n ultimele dou\ s\pt\m=ni.
Elevii antrena]i de Liviu Jurc\ au
c=[tigat prima edi]ie a Cupei "Na-
poca" disputat\ la Cluj, `n perioada
10-11 august, dup\ ce au `nvins
echipe de prima lig\ din Rom=nia
[i Ungaria. 

La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute
s-au clasat pe locul doi la un alt
turneu disputat `n Ungaria. 

Clujenii au fost `nvin[i `n final\
de echipa organizatoare, Kecske-
met. "U" Hasit Cluj `[i continu\
programul de preg\tire cu un nou
turneu. 

Vineri a `nceput la Timi[oara
un puternic turneu, ce se desf\-
[oar\ cu ocazia `mplinirii a 50 de
ani de la `nfiin]area clubului timi-
[orean Poli Universitatea Izometal.

~n ora[ul de pe Bega se `nfrunt\
renumita echip\ spaniol\ Portland
San Antonio, Szeged (Ungaria),
Hamburg (Germania) [i "U" Hasit. 

~n perioada 31 august - 2
septembrie, handbali[tii clujeni
vor `nt=lni la Oradea forma]ii
puternice din Liga I - UCM Re-
[i]a, CSM Oradea, Minaur Baia
Mare, dar [i Debrecen, din Un-
garia. 

Managerul echipei, Mihai Tri-
tean s-a declarat foarte mul]umit
de rezultate, `ns\ are [i o mare
sup\rare - lipsa banilor. "Suntem
o echip\ t=n\r\, cu rezultate bune
`n perioda de preg\tire, `ns\ din
p\cate suntem aproape de un
colaps financiar. Deoarece nu mai
activ\m `n Liga Na]ional\, banii
de la Consiliul Local sunt mult
mai pu]ini [i noi ne bazam pe
ni[te sume. E mare p\cat, pentru

De[i au probleme financiare grave, handbali[tii de la
“U” Hasit trag tare `n perioada de preg\tire, pentru ca

promovarea `n Liga Na]ional\ s\ nu fie o problem\

pagin\ realizat\ de Ionela F\t

ca avem mari [anse s\ revenim `n
primul e[alon. O s\ `ncerc\m s\
g\sim un sponsor mai mare sau
c=]iva mai mici. Suntem `n trata-

tive cu c=teva firme, dar `nc\ nu
s-au concretizat" a declarat pen-
tru ucluj.ro magazin, Mihai
Tritean.

HANDBAL MASCULIN: “U” HASIT

BASCHET MASCULIN RUGBY: ECHIPA NA}IONAL|

Csaba Gal a ajuns `n Fran]a
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~napoi `n Liga
Na]ional\!
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picãturipicãturi
alb negrealb negre

1Administratorii site-ului ziuadecj.ro se încãpãþâneazã în con-
tinuare sã nu boldeze ºi Universitatea Cluj-Napoca în clasa-
mentul apãrut la secþiunea sport. Se pare cã nenumãratele

rugãminþi ºi critici la adresa acestei probleme sunt ignorante de
cei care pot schimba ceva.

2În meciul pe care Universitatea Cluj-Napoca l-a disputat pe
teren propriu în compania echipei Rapid Bucureºti, suporterii
giuleºteni ºi-au dat în petec ºi ºi-au arãtat încã o datã, dacã

mai era nevoie, limitele intelectuale. Dup\ ce au b\tut un copil de
14 ani care avea o e[arf\ cu "U" la g=t `ntr-o sta]ie de autobuz,
giule[tenii au provocat galeria noastr\ pe toat\ durata partidei.
170 de scaune din cele 300 montate `n sectorul oaspe]ilor au fost
rupte. Au aruncat cu be]ele de la steaguri [i cu alte obiecte `n zona
suporterilor clujeni. Nicolae Manea a declarat, la finalul partidei,
c\ suporterii giule[teni au fost extrem de irita]i c=nd au v\zut c\
sunt la o distan]\ mic\ de galeria noastr\ [i au fost provoca]i. 

3Jandarmii [i-au dat din nou `n petec. Dup\ ce au primit direc-
tiv\ c\ nu au voie s\ controleze presa, ace[tia nu vor nicicum
s\ scape de vechile obiceiuri. La meciul de acas\ cu Rapidul,

foarte mul]i ziari[ti au fost nevoi]i s\ prezinte `n fa]a jandarmilor
gen]ile `n care aveau laptop-uri sau aparate de filmat. 

4Dac\ `n num\rul trecut `l ure-
cheam pe Gabi Safta, de meserie
crainic [i comentator de secund\

la un post radio, acum ne `ndrept\m
aten]ia spre un alt domn cu grave pro-
bleme (comporta)mentale. Cosmin B\-
leanu, dolofanul penibil care prezenta
p=n\ nu demult [tirile sportive la An-
tena 1, a ajuns mare comentator spor-
tiv. Nu a putut s\ `[i fac\ implanturi `n
buze sau s\ `[i m\reasc\ s=nii, a[a c\ a ajuns `n curtea turcilor de
la Kanal D. O televiziune extrem de profesionist\, cu un rating
ame]itor. Cosmin i-a delectat pe telespectatorii care urm\reau
meciul dintre "U" [i Rapid cu numeroase fraze antologice. Dac\ la
`nceput nu era convins c\ meciul va `ncepe [i se ar\ta extrem de
`ngrijorat, de[i colegii lui de la tehnic ceruser\ am=narea startu-
lui, cu trecerea timpului, B\leanu ne-a confundat de cateva ori cu
***, iar de alte c=teva ori cu Universitatea Craiova. A considerat
c\ stadionul nostru este unul de liga a IV-a [i este incredibil c\ 
s-a primit licen]a pe el. A fost un comentariu p\rtinitor, `n care
Cosmin [i-a ar\tat valoarea. Cosmin, te mai a[tept\m la Cluj.

1La meciul de la Arad, galeria [i juc\torii Universit\]ii Cluj au fost
primi]i cu aplauze. Cele dou\ galerii s-au comportat extrem de civi-
lizat [i nu au existat nici m\car obi[nuitele schimburi de amabilit\]i. 

2Mircea Cristescu este unul dintre pu]inii manageri de sport autentici
din Cluj. Dup\ ce a reu[it s\ ob]in\ un buget impresionant fiecare
din ultimii ani, a readus lumea la Sala Sporturilor “Horia Demian” [i

a redat echipei m=ndria [i dorin]a de performan]\, Mircea Cristescu mai
“comite” una - deschide la Cluj o academie de baschet, dup\ chipul [i
asem\narea celor occidentale. Cu grupe de baby baschet, mini baschet,
juniori si chiar [i o echip\ de liga a doua! S\ fie `ntr-un ceas bun!

3Conduc\torii clubului de fotbal Universitatea Cluj au dat la meciul cu
Arad c=te o [apc\ ro[ie fiec\rui suporter care a f\cut deplasarea.
Ini]iativa este una laudabil\, av=nd `n vedere efortul pe care mul]i `l

fac pentru a asista la meciurile lui "U". Conducerea a g\sit astfel o modali-
tate de a le mul]umi suporterilor pentru sprijinul necondi]ionat acordat `n
primele 4 etape, la toate meciurile galeria fiind de-a dreptul senza]ional\.

4Funda[ul transferat la mijlocul sezonului trecut, Park Jae Hong
(foto) a devenit `n scurt timp un st=lp de baz\ `n desfensiva noastr\.
A crescut de la meci la meci [i a devenit o pies\ indispensabil\ `n

schema tactic\ a antrenorului Universit\]ii, Adrian Falub. At=t la meciul
de pe teren propriu cu Rapidul, precum [i la meciul disputat `n deplasare
`n compania celor de la UTA Arad, Park s-a achitat foarte bine de sarcinile
sale. A fost de netrecut [i, mai mult, la finalul primei reprize a reu[it s\
`nscrie printr-un [ut senza]ional de la aproximativ 45 de metri. 



Lot baieti
Raul Adam
R\zvan Szopka
M\d\lin Petraru
Radu Ciornohuz
Tudor Marta
Be[u]iu Ezechiel
Radu Laz\r
Claudiu Boanc\
Luchian Halmaghi
Radu Samoil\
Paul Boize[an
Ionu] {tef
Mihai Bu[egan
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Lot fete
Cristina Dogaru Cucuian
Berei Imola
Viorica {uba
Anca Mure[an
Elene Dinc\
Magdalena Paraschiv
Andreea Huial\
Florina B=rsan
Daniela Brânzan
Carmen Amariei Lungu
Anca Amariei
Gherman Marinela
Gabriela Hala]iu
Andrada Scrobot\
Amelia Busuioceanu
Mihaela Ani Senocico (foto)
Simina Neag
Adela Biliga
Diana Cri[an
Roxana Joldes

Antrenor: Gheorghe Covaciu
Director Sportiv: Mircea Cucuian
Kinetoterapeu]i: 

Baciu Victor [i Mugurel Trif

Antrenor: Liviu Jurc\
Manager: Mihai Tritean
Director sportiv:

Cristian Coroian


