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De ce avem nevoie de o
explica]ie, de ce orologiul vie]ii
noastre bate un sacadat [i ve[nic
„de ce”? Pentru c\ înnebunesc.
Pentru c\ ziua port o masc\ ce st\
lipit\ de chipul meu ca s\ ascund\
tr\s\turile perverse ale unui suflet
ce n-are curaj s\ renasc\. 
Numai privirea, atât, doar ochii
r\mân, castane c\zute din copacii
de lâng\ gr\dini]\, castane pe care
le adunam în [or]ule]ul albastru
[i le v\rsam apoi pe masa din
buc\t\rie, f\r\ s\ le g\sesc vreun
rost, dar nedorind s\ le arunc.

Mi-am amintit de ce via]a mea
nu are sens acum. 
{i m\ opresc. Pentru c\ drumul
meu de azi nu duce nic\ieri. 
Pentru c\ patul care m\ a[teapt\
nu e alb-negru. 
Pentru c\ ochii ei clipesc
nedumeri]i atunci când o trezesc
din somn [i o rog s\-mi cure]e o

portocal\. 
Pentru c\ p\rul ei nu miroase
niciodat\ a diminea]\ [i nici
genele a ploaie. 

Pentru c\ degetele ei nu sunt lungi
[i sub]iri. Pentru c\ picioarele ce
mi-au cuprins [oldurile noaptea
trecut\ erau reci [i false. 
Pentru c\ buzele ei mint [i
[oaptele ei de iubire sunt replici
din filme pe care le ui]i 
în momentul în care p\r\se[ti sala.
Pentru c\ u[ile se trântesc 
obositoare [i chitara a r\mas 

rezemat\ de noptier\, pr\fuit\,
p\r\sit\. 
Pentru c\ intersec]ia nu apare
când o cau]i tu. Iar s\rutul 
ei nu m\ va mâng=ia pe pleoape
decât atunci când m\ voi trezi 
din nou copil sau atunci 
când “U” va bifa prima victorie 
în campionat.

De ce iubesc pe “U”?
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“U” a încercat de câteva ori sã fie mai mult decât
poate. A încercat, în ultimã instanþã, sã nu mai fie “U”,

jertfind minunata potcoavã neagrã de pe pieptul ei
studenþesc, în numele dorinþei de a fi ceea ce 

niciodatã nu va putea fi. Universitatea Cluj va fi 
întotdeauna doar o campioanã a elanurilor nestãvilite.

Ioan Chirilã, “ªepcile roºii”, 1969

editorial Don Adi Della Blog



Remus Câmpeanu
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De vorb\ cu...

Horia Demian ºi Nuºa Demian, douã simboluri ale
Universitãþii Cluj, douã suflete pereche care s-au cunoscut

pentru cã le-a unit acelaºi sentiment - dragostea pentru “U”.
text Ionela F\t foto Don Meetik_U, arhiva personal\ Nu[a Demian

Pentru vechii suporteri ai Universitãþii Cluj, po-
vestea vieþii celui mai bun baschetbalist clujean, Horia
Demian nu mai prezintã nici un secret, pentru cei ti-
neri însã o scriem acum. De ce sala sporturilor `i poart\
numele? De ce a refuzat toate ofertele venite de la Di-
namo, Steaua ºi chiar din campionatul american? Pen-
tru a afla rãspunsurile la toate aceste întrebãri, stãm de
vorbã cu Nuºa Demian, cea care i-a fost alãturi timp de
22 de ani.

Povestea începe în 1955, atunci când tânãrul Horia
Demian a lãsat voleiul pentu baschet. Avea Doar 17 ani
când a fost cooptat în echipa de
baschet a Universitãþii Cluj. Pa-
tru ani mai târziu era deja selec-
þionat în echipa naþionalã a Ro-
mâniei, pentru care a jucat în
165 de meciuri. Horia Demian
a participat la patru ediþii ale
Campionatelor Europene. Cele
mai mari satisfacþii le-a avut
însã la echipa de club, Univer-
sitatea Cluj: trei titluri de vice-
campion naþional. ”Trei locuri
doi erau pe vremea aceea veri-
tabile performanþe, echivalau
cu titlul suprem, pentru cã de
celelalte echipe, CCA ºi Dina-
mo nu era voie sã treci”, îºi
aminte[te soþia acestuia, Nuºa Demian.

Calitãþile lui de jucãtor nu au trecut cu vederea ºi
ofertele de la granzii campionatului, Steaua ºi Dinamo
au început sã curgã. Pentru Horia Demian, însã, ten-
taþia banului ºi a performanþei nu însemnau nimic în
comparaþie cu dragostea lui pentru “U”: “Au fost ºedin-
þe interminabile ºi la Steaua ºi la Dinamo. Toþi vroiau
sã-l ia pe Horia. El refuza categoric orice dialog. I se pã-
rea un afront faptul cã este solicitat sã joace în altã
parte decât la Universitatea. Era de-a dreptul revoltat
cã cineva îi cere sã-ºi schimbe clubul! Asta mi se pare
o dovadã de loialitate! Asta i-a definit ºi pe Horia ºi pe
doctorul Luca. Acesta este spiritul Universitar, spiritul

lui «U» - au jucat toatã viaþa la un singur club, indife-
rent de tentaþii. Horia a iubit prea mult simbolul Uni-
versitãþii ºi l-a iubit necondiþionat!“, ne poveste[te
Nu[a Demian. 

Toatã viaþa lui Horia Demian s-a conturat în jurul
simbolului “U”. A fost curtat chiar [i de echipe din
NBA, `ns\ a refuzat ofertele venite de la mii de kilo-
metri. În 1964, stadionul "Ion Moina" a fost gazda unui
indedit meci de baschet, între echipa na]ional\ a Ro-
mâniei [i o selec]ionat\ a juc\torilor profesioni[ti din
SUA. Peste 10.000 de spectatori au participat la acel

meci, `n care a evoluat [i Horia
Demian (vezi posterul de la
mijlocul revistei). 

Dup\ ce s-a retras din acti-
vitate, Horia Demian a fost
pentru scurt timp, antrenor [i
pre[edinte la Universitatea
Cluj.

Horia ºi Nuºa Demian nu
s-ar fi întâlnit niciodatã dacã
nu exista acest spirit al lui “U”,
care atrãgea ca un magnet:
“Eram în anul 1967 sau 1968.
Atunci venisem pentru prima
datã la Cluj. Trebuia sã fac,
împreunã cu regretatul Ioan
Chirilã, o anchetã pe tema

Cum se pãstreazã un nume, era vorba bineînþeles de
«U». Ne propusesem sã vorbim despre «U» cu doctorul
Luca, fotbalistul Marcu, dar ºi cu Horia Demian”,
povesteºte distinsa doamn\.

Baschetbalistul Horia Demian era ºi asistent la
Facultatea de Farmacie, iar apoi a trecut la catedra de
Biochimie de la UMF: “Am stat prima datã de vorbã cu
ºeful lui, apoi l-a chemat pe Horia. Cât am stat de
vorbã pentru materialul acela, mi-am spus «el va fi
so]ul meu!». ªi aºa a fost! Mai târziu mi-a spus cã ºi
el simþise atunci acelaºi lucru”, [i-a depãnat aminti-
rile soþia celui mai bun baschetbalist clujean din toate
timpurile.  

Nuºa Demian

“Horia Demian era
supranumit «prin]ul

fair-play-ului». 
Era de o elegan]\ [i o

acurate]e în joc 
extraordinar\. Suferea

enorm când se 
întâmpla s\ faulteze!
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De vorb\ cu...
În 1970, cei doi s-au cãsãtorit, iar opt ani mai târziu s-a

nãscut Sânziana Demian, care a îmbrãþiºat meseria mamei ºi
nu a tatãlui. Sânziana Demian este specializatã în presa inter-
naþionalã ºi a absolvit cursurile renumitei Academii Pulitzer. 

Dupã cãsãtorie, “U” Cluj avea sã
mai decidã o datã soarta celor doi: “A
fost o perioadã foarte grea imediat
dupã cãsãtorie. Se punea problema
«cine se mutã?». Eu eram la Bucu-
reºti, lucram la ziarul Sportul, iar el
la Cluj, la Universitatea. Încã o datã a
câºtigat «U»! Am venit la Cluj!”

Din 1970, Nu[a Demian s-a
transferat la Cluj, unde a ocupat pos-
tul de redactor [ef al edi]iei de Tran-
silvania a singurului ziar de profil
din aceea vreme, “Sportul”. Tot din
acel an [i pân\ `n prezent este cola-
borator permanent cu rubric\ s\pt\-
mânal\ la ziarul “F\clia”. Spiritul lui
“U” a cuprins-o [i pe Nu[a Demian
pentru totdeauna: “Clujul era o fascina]ie din toate punctele
de vedere, pentru c\ din afar\ era v\zut extrem de bine. M-a
captat, am c\utat s\ asimilez, s\ m\ implic. A r\mas o perma-
nent\ fascina]ie Clujul. Ceea ce am sim]it la Cluj nu am putut
sim]i la niciunul din cluburile din Bucure[ti [i m-am plimbat
pe la multe cluburi din capital\. Aici am înv\]at ce înseamn\
dragostea pentru «U». Este o chestie particular\ unic\, ce ]ine
[i de fibra Ardealului, de istoria locului si de cultura de aici.”
Din 1974, Nu[a Demian este profesor universitar la Facultatea
de Litere, unde pred\ limba român\ pentru studen]ii str\ini.

Nu[a Demian a r\mas fidel\ acestui spirit “U”-ist [i, din-
tre toate experien]ele acumulate `n cei 37 de ani de pres\ în

folosul sportului clujean, dou\ episode îi sunt bine întip\rite
în memorie: cele 13 campionate câ[tigate de fetele de la bas-
chet [i titlul pierdut de b\ie]i în 1991: “Îmi amintesc [i acum
cu mare pl\cere de suita de campionate ale fetelor de la

baschet cu Nicolae Martin [i de echipa
aceea frumoas\ de la volei, îns\ aceea
s-a dovedit a fi ceva trec\tor, artificial
[i, drept dovad\, nu a rezistat prea mult.
Am savurat acea perioad\! Ce m-a întri-
stat foarte mult a fost îns\ finala pier-
dut\ de b\ie]ii de la baschet, cu Stea-
ua”, m\rturise[te gazetarul sportiv.

Pentru Nu[a Demian, n\scut\ la
Muscel, fotbalul  a fost [i este marea pa-
siune a vie]ii:  “Am [i acum o mare pa-
siune pentru fotbal. De altfel, în Parcul
cu Platani mi-am petrecut anii facul-
t\]ii. Pe stadionul «Ion Moina» nu mai
merg cu frecven]a de alt\ dat\, au fost
acele retrograd\ri în serie, apoi meci-
urile s-au suprapus cu cele de la sal\ [i

nu am mai reu[it s\ ajung, îns\ fotbalul r\mâne marea mea
pasiune”.

Din p\cate, spiritul lui “U” nu i-a putut ]ine aproape pe cei
doi. Horia Demian a p\r\sit aceast\ lume mult prea devreme,
la doar 47 de ani. Dup\ 2 ani, sala sporturilor a primit numele
celui mai bun baschetbalist al Clujului - “Horia Demian”. ”Îmi
amintesc c\ regretatul Nicolae Martin, care era pre[edintele
Universit\]ii Cluj, s-a ocupat de toate manifest\rile de 
atunci.”  

~n Sala Sporturilor exist\ un bust al lui Horia Demian,
opera lui Horia Fl\mînd, unul dintre sculptorii de vârf ai
Clujului. 

“Geniul sportului clujean
a fost spiritul lui “U”. 
E greu s\-l p\strezi

îns\. Acest spirit este o
tr\ire cu totul [i cu

totul special\! Arz=nd,
fr\m=nt=ndu-te,

muncind...
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Universitatea
Cluj-Napoca

Bistri]a

Gloria

9. N. Jovanovic

12. Tudor 12. T\t\ru[anu

8. Sepsi

25. Toma

19. Abrudan 24. Matei

7. Coroian

27. Dumitra

5. C=ju

11. Hadzibulic
30. Turcu

9. Tilinc\

6. Baciu

30. Park

78. M. Jovanovic

26. Olah11. Negrean

19. Coman

10. Goga
22. Khachatryan

Stadion: “Ion Moina” Cluj-Napoca, 7.000 locuri
Data [i ora: 15.09.2007, ora 17.00
Transmisiune tv: Telesport
Transmisiune radio: Rom=nia Actualit\]i
Transmisiune internet: ucluj.ro, gsp.ro, prosport.ro

Antrenor: Adrian Falub
Secunzi: C\lin Ciucur,

Francisc Dican, Marius Popescu

Antrenor:
Ioan Ovidiu Sab\u
Secund: Mircea Cojocaru, Aurel Nalati

Meciuri directe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Victorii Universitatea Cluj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Egaluri:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Victorii Gloria Bistri]a:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Golaveraj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-29

“U”- Gloria nu va fi doar un meci între “alb-negri”
ºi “alb-albaºtri”. Va fi un duel între simboluri. De o
parte, Adi Falub. Cãpitanul care a pãrãsit Universitatea
pentru a o salva de la faliment. De cealaltã, Neluþu Sa-
bãu. Cel care a venit în mocirla Diviziei C, pentru a rea-
duce “U” pe linia de plutire, iar apoi a pãrãsit ºi el cora-
bia, pentru a-ºi cãuta gloria în altã parte. 

“U”-Gloria va fi, cel puþin pentru Universitatea, un
meci al ultimei ºanse. ªase etape ºi doar douã puncte.
În plus, evoluþii deloc convingãtoare. Motive numai
bune pentru ca la Universitatea sã reaparã tensiunile.
Scenarii dupã scenarii, unele vizând schimbarea antre-
norului, altele modificãri în rândul conducerii, au um-
plut ultimele douã sãptãmâni de viaþã ale clubului. În
cele din urmã, “bombele” au fost altele: înregimentãrile
lui Sergiu Costea ºi Romik Khachatryan. A mai fost una,
care parcã prevesteºte jocul cu Gloria Bistriþa: “arunca-
rea” în Liga a IV-a a lui Andrei Mureºan, condimentatã
cu acuze înspre “secundul” bistriþenilor, Mircea Cojo-
caru, cel care, cândva, conducea de pe bancã pe “U”. 

Situaþia din momentul de faþã nu le permite “stu-
denþilor” sã se gândeascã decât la trei puncte. Trebuie,
însã, sã reînceapã sã joace ºi fotbal. Sã realizeze cã,

pentru a avea succes în Liga I, nu ajunge sã ai ambiþii
ºi entuziasm. Adi Falub spunea, ºi nu o datã, cã îl inte-
reseazã mai mult rezultatele decât spectacolul. Fanilor,
de multe ori, le e indiferent rezultatul, dacã echipa joa-
cã fotbal. Dar, când nu au parte nici de rezultate ºi nici
de spectacol, încep sã protesteze. Tocmai de aceea, e
nevoie ca, împotriva Gloriei, “U” sã încerce sã joace fot-
bal ºi sã ºtie cã în “fotbalul mare” nu ajunge sã ai oca-
zii. Trebuie sã le ºi fructifici. Altfel, Falub ºi elevii sãi 
s-ar putea trezi, în minutul 80, cu mii de oameni cerân-
du-le sã plece. Oameni cãrora le pasã de “U” mai mult
decât de Goga, Cordoº, Bolohan, Falub sau Bãnceu. 

Furtuna din ultima perioadã poate fi cea dinaintea
liniºtii ºi a (re)începerii construcþiei. Sau poate fi o fur-
tunã care sã prevesteascã un uragan devastator. Dru-
mul de la primul eºalon la al treilea e extrem de scurt.
Am mai trãit-o o datã. În schimb, revenirea e chinuitoa-
re ºi extrem de lungã. La asta trebuie sã se gândescã, de
acum începând, toþi cei care luptã pentru “U”. Indife-
rent cã se numesc Bãnceu, Falub sau Jovanovic. Indife-
rent cã sunt pe “Ion Moina” de ani buni sau cã de-abia
au venit. Iar atunci când simt cã nu mai pot pune umã-
rul la îndeplinirea obiectivelor, sã aibã decenþa ºi, mai
ales, tãria sã spunã “pas”. ªi sã lase locul celor care
chiar cred ºi chiar pot salva de la dezastru o corabie
care, deja, a luat mult prea multã apã. 

“U”- Gloria a fost mereu un “ºoc”. Un meci care,
multã vreme, a þinut loc de derby pentru 

“studenþi”, cãrora nicio altã echipã din oraº nu le-a
putut þine pieptul, aºa cã s-au orientat 
spre “vecinii” de la 120 de kilometri. 

CLASAMENT etapa a 6-a
1  FC Vaslui  6  4  2  0  13-6  5  14
2 Rapid 6 4 2 0 13-7 5 14
3 *** 6 4 2 0 10-5 5 14
4 Urziceni 6 4 1 1 13-8 4 13
5 Poli Timi[oara 6 3 2 1 13-11 2 11
6 Gloria Bistriþa 6 3 2 1 8-7 2 11
7 Pandurii 5 3 1 1 8-4 1 10
8 Steaua 5 3 1 1 4-2 4 10
9 Dinamo 5 2 1 2 6-5 -2 7
10 Poli Iaºi 6 2 1 3 7-7 -2 7
11 Ceahlãul 6 2 0 4 7-9 -3 6
12 Oþelul Galaþi 6 2 0 4 7-11 -3 6
13 UTA Arad 6 1 2 3 8-10 -4 5
14 Dacia  6 1 2 3 5-7 -4 5
15 Farul 5 1 1 3 3-7 -2 4
16 Univ. Craiova 6 1 0 5 6-10 -6 3
17 Gloria Buzãu 6 1 0 5 3-14 -6 3
18 “U” Cluj 6 0 2 4 7-11 -7 2

REZULTATE etapa a 6-a
Pandurii - Gloria Buz\u 3 - 0
UTA - Poli Timi[oara 2 - 3
Poli Ia[i - Farul 1 - 1
Rapid - Univ. Craiova 2 - 0
Dinamo - Gloria Bistri]a 0 - 1
FC Vaslui - O]elul 2 - 0
Unirea Urziceni - Steaua 1 - 0
Dacia Mioveni - “U” Cluj 1 - 0
*** - Ceahl\ul 2 - 1 

ETAPA CURENTÃ
Gloria Buz\u - Unirea Urziceni

Poli Timi[oara - FC Vaslui
“U” Cluj - Gloria Bistri]a

O]elul Gala]i - Dacia Mioveni
Universitatea Craiova - UTA Arad

Poli Ia[i - Dinamo Bucure[ti
Farul Constan]a - *** 

Ceahl\ul - Pandurii Tg. Jiu
Steaua - Rapid 

GOLGHETERI dup\ etapa a 6-a
8 Goluri - Gigel Bucur (Poli Tm.)
6 goluri - Marko Ljubinkovic (FC Vaslui)
4 goluri 
Cristian D\n\lache (Urziceni), Ionu] Mazi-
lu (Rapid), Eugen Tric\ (***), Bogdan Stan-
cu (Urziceni)

CARTONA{E LA “U” dup\ etapa a 6-a
Galbene
Ghindaru (3), Park (2), Milan Jovanovic
(3), Unguru[an (1), Sabo (1), Goga (3),
Suciu (1), Negrean (1), Tudor (1),
Coman (1), Baciu (1), Dolha (1)
* Olah a stat o etapa pentru cumul de 4
cartona[e
Ro[ii -

avancronicãavancronicã

Liniºte sau uragan

text Don Vasi 
(Ziua de Cluj)

18. Unguru[an



Coinciden]a a fãcut sã fie amândoi bãnã]eni
[i sã-[i întrerupã firul vie]ii în accidente tragice:
Traian Grozãvescu (foto stânga) împu[cat din
gelozie de propria-i so]ie, la Viena, în 1927, iar
Aurel Guga (foto dreapta) înecat în Bega, la Ti-
mi[oara, în urma unui accident de ma[inã, în
1937.

Ion Chirilã îl citeazã în cartea “Finala se joacã
astãzi” pe cunoscutul specialist român în fotbal
Virgil Economu, care spunea urmãtoarele: “Guga
a fost unul dintre cei mai mari jucãtori pe care i-a
dat pãmântul ãsta, al nostru! {i, poate, cel mai
complet. {i cel mai modern. A debutat în primul
joc al echipei noastre na]ionale, când a înscris
golul victoriei [i, de atunci, timp de cinci ani, a
jucat în absolut toate posturile înaintãrii, schim-
bând stilurile ca tricourile... Jucãtor universal”.

Într-o tabletã sentimentalã consacratã lui
Guga, dr. Mihai Iubu, cel care [i-a închinat via]a

medicinei [i fotbalului, scrie: “Din forma]ie
fãcea parte [i se distingea în mod deosebit jucã-
torul Aurel Guga, considerat [i în zilele noastre
ca cel mai mare jucãtor român de fotbal al tutu-
ror timpurilor”.

Nu existã cronicã sportivã din timpul sãu
unde el sã nu fie caracterizat [i gratificat cu
toate superlativele. A fãcut sport numai pentru
onoarea de a fi aplaudat [i sãrbãtorit de miile de
spectatori. Unul dintre ace[tia a fost Grozã-
vescu, un înfocat admirator al Universitã]ii, care

suporta aproape întotdeauna cheltuielile prile-
juite de sãrbãtorirea succeselor studen]e[ti. Din
aceste motive a început conflictul sãu cu direc-
torul pe atunci al Operei Române, Popovici-
Bayreuth, care ori de câte ori juca “U” duminica
pe arena din Cluj, îl programa pe Grozãvescu în
matineu, cu “Cavaleria Rusticanã [i Paia]e”,
publicul meloman comentând buna sau reaua
dispozi]ie vocalã a tenorului, determinatã de
[tirile [i semnele ce le primea din culise, unde
se men]inea legãtura telefonicã cu stadionul.

golurile istorieigolurile istoriei
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I-a fost dat Clujului începutului de secol XX 
sã aibã douã glorii de neuitat: pe cel mai mare
tenor român al tuturor timpurilor [i pe cel mai

mare fotbalist al vremii.

Douã genii la Cluj
text Gheorghe I. Bodea foto clujeanul.ro, arhiva ucluj.ro
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fotodocumentfotodocument

FOTODOCUMENT: Oradea, C.A.O. – “U“ Cluj 1:0 Andrei Sepsi prinde o lovitur\ cu capul a lui Bodola

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 urmãtoarea tragere la
sorþi, din 25 septembrie.

Trimite]i talonul pe adresa 
SC ATOMO RO SRL

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

Câte selecþii a avut Horia Demian 
la echipa naþionalã de baschet a Rom=niei?

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

La concurs poate 
participa orice 

copil sau pãrinte 
care iubeºte

Universitatea ºi
citeºte revista noastrã. 

Nume:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c=[tig\toare:

TRIFU ANDRA

CRISTINA



blog monocolorblog monocolor
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I was wrong! Probleme au fost încã de la
început. Cu ce mergem? Cu maºina lui Don Anto-
nescu sau cu “bãtrâna mea”. “Te þine maºina
pânã la Mioveni?”, mã întreabã Don Antonescu.
Rãspunsul meu vine fãrã ezitare: “Sigur cã da.
Niciodatã nu m-a lãsat la greu!”. I was wrong! 

Duminicã noaptea, pe la 23.30, ne înghesuiam
6 persoane în Toyota lui Profu’ care ne-a reperat
din noroc: au zãrit pe E81, la intersecþia cu un
drum neasfaltat care dãdea într-o râpã, un semn de
cedeazã trecerea!!! Nu e o greºealã, era Don
Antonescu care încerca sã plaseze triunghiul
reflectorizant - þinut invers - în spatele maºinii
mele care iºi dãduse obºtescul sfârºit undeva pe
lângã Sibiu! Dar s\ o lu\m cu `nceputul...

Am plecat împreunã cu Don Antonescu sâm-
bãtã dimineaþa spre Bazna, unde urma sã ne
întâlnim cu El (Adi de la Blog) ºi cu Ea (Ea). De
mult timp, Adi ne tot vorbea de o pensiune drãguþã
situatã într-un loc pitoresc. Într-adevãr, pensiunea
era super aranjatã, iar gazda mai mult decât ospi-
talierã. Speram însã sã gãsim o staþiune cochetã,
civilizatã, cu hoteluri multe, bazine... cã doar e
staþiune renumitã! I was wrong! Dupã plãcuþa pe
care scria “Staþiune” asfaltul a dispãrut brusc, de
zici cã cineva l-a vândut la vechituri, iar hotelurile
ºi pensiunile le puteai regãsi doar pe vederile din

anii ‘70. Se vedeau doar case bombardate, de
parcã erai în Hiroshima. Nici urmã de bazine,
terase, restaurante... Am aflat mai târziu cã staþi-
unea se mutase în curtea unui hotel cu multe
stele, care avea de toate, ºi bazine ºi terenuri de
tenis ºi terase... poate altã datã! 

Duminicã, pe la 11 am plecat. Mioveni -acelaºi
tãrâm de vis în care nici o maºinã strãinã nu a pus
niciodatã piciorul ºi în care cea mai respectatã
persoanã este portarul de la faimoasa uzinã.
Suporteri, ziariºti, oficiali ai clubului – toþi
spuneam acelaºi lucru - „U” va câºtiga azi la dife-
renþã de 2 goluri. Nu existã altã variantã decât vic-
toria! We were wrong! Dezamãgire fãrã margini...
cel mai slab meci al Universitãþii din acest sezon.
Ocazie de gol... Milan cap ºi... gooool (auto)! 1-0!
Din pãcate nu pentru „U” ci pentru stãpânii
Daciilor! Singura „consolare” este poziþia întâi pe

care o ocupã Milan în clasamentul autogolghete-
rilor Ligii I. Am plecat imediat dupã conferinþa de
presã, unde Adrian Falub a vorbit de lipsa de atitu-
dine a jucãtorilor din teren. Drumul pânã în Sibiu
a fost extrem de greu... ploaie torenþialã, vizibili-
tate scãzutã, o maºinã muribundã, iar în interior
o tãcere apãsãtoare! Cum am putut juca atât de
slab? De ce? Ce e de fãcut? Erau întrebãri care ne
treceau prin minte, unele rostite chiar cu voce
tare. Am abandonat maºina ºi ne-am urcat în cea
a lui Profu’, unde atmosfera a devenit mult mai
relaxatã, deodatã toþi eram puºi pe glume. Nici
blocajul de pe ºosea, care ne-a întârziat aproape 2
ore, nu ne-a stricat buna dispoziþie. Ultima amin-
tire a acestei deplasãri este replica unuia dintre
noi: „A trecut «U» ºi prin momente mai grele ºi a
supravieþuit! ªi apoi existã lucruri mai importan-
te în viaþã ºi nu meritã sã fim supãraþi!” OARE?

Eram nerãbdãtor. Aºteptam prima 
victorie din campionat - poate victoria
care sã ne redea speranþa. Poate cã

nu vom ajunge pe ultimul loc.

Prea multe greºeli...
text ºi foto Don Vitzu



suporterisuporteri
~n luna februarie a acestui an, site-ul
ucluj.ro a pornit o ac]iune de c\utare 
a celei mai frumoase sus]in\toare a

Universit\]ii Cluj. {ase fete superbe au fost
selectate pentru a fi votate, at=t pe ucluj.ro
c=t [i pe ziarulclujeanului.ro, c=[tig\toare

fiind Ioana Petric (foto).
Demar\m din nou o campanie, pentru 

a alege frumoasa anului 2008!
Toate fetele frumoase [i cu “U” `n suflet
sunt rugate s\ trimit\ un mail pe adresa
ucluj@ucluj.ro, cu un scurt CV [i câteva
fotografii! Se anun]\ premii consistente! 
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Cine va fi
MISS “U” 2008?



C.V.H
oria D

em
ian

D
ata na[terii: 

9.04.1942
Locul na[terii: 

Turda, jud. Cluj 
165 de selec]ii la echipa na]ional\
de 3 ori vicecam

pion al Rom
=niei

de 3 ori co[gheterul cam
pionatului

a decedat `n 8 aprilie 1989
sala sporturilor din Cluj `i poart\
num

ele din 1992



1964, stadion “Ion M
oina”

HHoorriiaa DDeemmiiaann ((nnrr.. 44)) ssaarree llaa mmiinnggee îînn ddeebbuuttuull 
mmeecciiuulluuii,, ssuubb pprriivviirriillee aa 1100..000000 ddee ssppeeccttaattoorrii

România        S.U.A.
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text Don Antonescu foto ucluj.ro

Andrei Sepsi (portar)
Portarul “Balcaniadei lui 13-0”. Atunci, în

1933, a apãrat poarta României în competi]ia
în care ]ara noastrã s-a impus cu 7-0 în fa]a
Bulgariei, cu 1-0 în fa]a Greciei [i cu 5-0 în
fa]a Iugoslaviei. 

Ani buni a apãrat cu succes poarta
Universitã]ii. Ca jucãtor are în palmares sin-
gurul loc 2 ocupat de “U” în campionat (1932-
1933), iar ca antrenor a cucerit singura Cupã
a României (1965).

Dan Anca (funda[ dreapta)
A jucat la “U” între anii 1964 [i 1980,

acumulând 318 partide [i 25 de goluri în
Divizia A. 

A îmbrãcat de [apte ori tricoul na]ionalei
[i a jucat în cele-
brul meci de pe
Wembley dintre
Anglia [i România
(scor 1-1), din 15
ianuarie 1969,
Dupã ce s-a retras
din activitate a
îmbrã]i[at cariera
de antrenor [i a
readus echipa de
mai multe ori pe
linia de plutire.

Lazãr Sfera 
(funda[ central)

Coleg cu Sepsi [i cu Sepi II în echipa care
în 1933 ob]inea argintul na]ional. 

A fost mereu în aten]ia echipei na]ionale.
De[i nu a jucat la niciun turneu final, a acu-
mulat 14 selec]ii în tricoul României.

Mircea Luca 
(funda[ central)

Una din figurile emblematice ale
Universitã]ii Cluj. A trecut prin greutã]ile
bejeniei de la Sibiu, din timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial. 

S-a impus ca lider [i a trecut Universitatea
în cãr]ile de istorie. ~n ciuda greutã]ilor de la
Sibiu a reu[it sã se califice cu echipa pânã în
finala Cupei României din 1941-1942.

Remus Câmpeanu 
(funda[ stânga)

O adevãratã legendã a lui “U”. Are în pal-
mares Cupa României din 1965, când, în
finalã, a deschis scorul cu Dinamo Pite[ti. 

A jucat 14 ani la Universitatea, acumulând
peste 400 de meciuri, toate în prima ligã.
Dupã ce [i-a agã]at ghetele în cui a fost mai
mereu în conducerea clubului clujean. ~n
prezent ocupã func]ia de consilier la
Universitatea Cluj.

ECHIPA LUI...
Drago[ Hazi

Sepsi
Dan Anca, Luca, 

Remus Câmpeanu, Pojar
Ivansuc, Maier,  Coracu, 

Tony Dascãlu
Septimiu Câmpeanu, Guga

14 UCluj.ro etapa 7

suporter

Dupã Top 5 cel mai bun sportiv de la “U” [i Top 5 cel mai
bun fotbalist al studen]ilor din toate timpurile, 
a sosit clipa sã ne imaginãm forma]ia idealã a Universitã]ii.
Dacã to]i cei enumera]i mai jos ar fi trãit în acela[i timp, 
cu siguran]ã cã “U” ar fi defilat prin Liga Campionilor. 
De-a lungul timpului s-au folosit nenumãrate sisteme 
de joc. Acesta ar fi clasicul 4-4-2 de vis.

Rândul de sus: Gra]ian Sepi II, Andrei
Sepsi, Nelu]u Sabãu, {tefan Kovacs
(antrenor), Dan Anca, Remus
Câmpeanu

Rândul de jos: Rãzvan Coci[, Mihai
Adam, Zoltan Ivansuc, Mircea Luca,
Lazar Sfera, Aurel Guga

“O echip\ care era `n refugiu, cu mari
greut\]i, s-a adaptat rapid `ntr-un ora[
ca Sibiul, care ne-a primit exemplar. 
De fapt, pentru mine, Sibiul a fost 

un al doilea Cluj!
Mircea Luca, citat de “Clujeanul”



 “U” ucluj.ro magazin [i-a imaginat 
cum ar fi arãtat echipa probabilã 
a Universitã]ii Cluj în cazul 
în care toate gloriile ar fi trãit 
în acela[i timp

etapa 7 UCluj.ro 15
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Cum ar arãta echipa idealã din toate timpurile la “U”

“Nu voi uita 
niciodat\ ziua 
c=nd studen]ii
bucure[teni m-au
condus la Gara 
de Nord, `n vreme
ce la Cluj m\
a[teptau, cu ova]ii
[i flori, sute de
oameni entuzia[ti.
Pentru mine, 
însã, la Balcaniada
din 1933, to]i
juc\torii din echip\
au fost eroi”

Andrei Sepsi, 
citat `n cartea “Agora «U»”

Zoltan Ivansuc (mijloca[ dreapta)
Cel mai mare fotbalist clujean din toate timpurile.

Juca numai din plãcere. A marcat golul victoriei în
finala de Cupã cu Dinamo Pite[ti. A fost curtat insistent
de Real Madrid, care i-a oferit 200.000 de dolari pentru
a rãmâne în Spania, dar Ivansuc nu a putut fi convins.
~l interesa sã joace doar la “U” [i nu era încântat de con-
vocãrile la echipa na]ionalã.

Ioan Ovidiu Sabãu 
(mijloca[ la închidere)

Clujeanul care a strâns cele mai multe meciuri pen-
tru na]ionala României: 55. ~n tricoul galben a marcat 8
goluri. A participat la Campionatul Mondial din Italia

1990 [i a jucat 22 de
meciuri în cupele
europene: una în
Liga Campionilor, 18
în Cupa Cupelor [i 3
în Cupa UEFA. Ca
antrenor [i-a început
cariera tot la “U”,
reu[ind încã din pri-
mul an promovarea
în Divizia B.

Gra]ian Sepi
(coordonator
de joc)

Unul din cei mai
mari jucãtori de la

“U” din toate timpurile. A jucat cu România la Campio-
natul Mondial din 1934. ~n 24 septembrie 1933, a mar-
cat patru goluri pentru ]ara noastrã în meciul cu
Ungaria, scor 5-1. 23 de selec]ii [i 15 goluri pentru
na]ionalã. ~n 1931 a devenit cel mai tânãr cãpitan al
României. Avea 20 de ani, 4 luni [i 10 zile.

Rãzvan Coci[ (mijloca[ stânga)
Un produs “recent” al [colii de fotbal clujene.

Transferul sãu la {erif Tiraspol a reprezentat un
record pentru Universitatea, clubul încasând 300.000
de dolari. Component de bazã al actualei na]ionale a
României, Coci[ trece printr-o fazã nu tocmai plãcutã a
carierei, când o accidentare îl ]ine departe de gazon. La
24 de ani are 16 selec]ii în na]ionala, pentru care a mar-
cat un gol.

Mihai Adam (atacant)
Cel mai prolific atacant al Universitã]ii din toate

timpurile. Când a îmbrãcat tricoul lui “U” a fost de douã
ori golgheterul campionatului, în sezoanele 1964-1965
(18 reu[ite) [i 1967-1968 (15 goluri). 

~n sezonul 1970-1971 a fost pe locul 3 în topul mar-
catorilor din România.

Aurel Guga (atacant)
Primul cãpitan al echipei na]ionale, în primul meci

oficial, 2-1 cu Iugoslavia. ~n acel joc din 8 iunie 1922 a
marcat golul victoriei României. 

A participat la Jocurile Olimpice de la Paris 1924.
A fost inclus în echipa idealã a Europei din acea
perioadã.

Rezerve:
Florin Prunea
Cristi Pojar
Petru Emil
Sever Coracu
Septimiu Câmpeanu
Toni Dascãlu
Viorel Mateianu

Antrenor:
{tefan Kovacs

ECHIPA LUI...
Radu Constantea

Sepsi
Dan Anca, Luca, 

Remus Câmpeanu, Pojar 
Ivansuc, Dican, Adam, P. Emil 

Septimiu Câmpeanu, Guga

vicepre[edinte Universitatea Cluj

ECHIPA LUI...
Vasile Racovi]an

Mogu]
Dan Anca, Luca, Georgescu,

Remus Câmpeanu
Ivansuc, Sabãu, Coci[, 

Tim Câmpeanu
Mihai Adam, Guga

redactor [ef adjunct Ziua de Cluj
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C.V.
Attila Marius Suller
Data nasterii: 05.09.1978
Locul nasterii: Cluj-Napoca
Post in echipa: Fundaº 
Numar tricou: 17
Inaltime: 176 cm
Greutate: 68 kg
Primul antrenor: Nicolae Chiºu
Echipe la care a mai evoluat:
Minerul Vatra Dornei
“U” Cluj
Unirea Dej
Olimpia Gherla
Meciuri jucate in Liga I: 2
Goluri marcate in Liga I: 1

Întâlnirea cu Marius a fost ex-
trem de plãcutã. Am descoperit un
om simplu [i sincer, care s-a des-
tãinuit în fa]a noastrã cu o dezin-
volturã ie[itã din comun. Ne-a
povestit cã iube[te nespus de mult
fotbalul [i nu regretã niciun mo-
ment din cariera sa. De mic copil,
Marius a fost atras de sport, în spe-
cial de fotbal. Din cauza înãl]imii
prea mici, nu a fost primit la fotbal
[i [i-a `ncercat norocul la haltere [i
lupte. Pu]in mai târziu, a reu[it sã
se înscrie la fotbal, îns\ nu la Uni-
versitatea. 

Tatãl lui Marius, care actual-
mente lucreazã în Spania, a fost
mereu un suporter al Universitã]ii.
A reu[it sã-i transmit\ [i b\iatului
s\u acest microb, astfel cã Marius,
de c=te ori a avut ocazia în adoles-

cen]\, era prezent în galeria “[ep-
cilor ro[ii”. Ne-a povestit amuzat cã
avea doi vecini care îl duceau la
Sala Sporturilor, la meciurile de
baschet [i de volei ale Universitã]ii,
dupã care ace[tia se îmbãtau [i
Marius era nevoit sã îi ducã acasã,
fiind singurul care nu consuma
alcool. 

În 2007, cel mai mare vis al sãu
s-a îndeplinit: a reu[it promovarea
în primul e[alon cu marea sa dra-
goste, Universitatea Cluj-Napoca.
Uneori, Marius nu mai credea cã va
apuca sã prindã un meci de Liga I.
A reu[it sã debuteze chiar cu gol pe
prima scen\ a fotbalului românesc,
împotriva forma]iei din Vaslui, în
meciul pierdut de “U” pe teren pro-
priu cu scorul de 3-2, meci disputat
pe o ploaie toren]ialã. Ne mãrturi-

se[te c\ nu a putut sã se bucure
prea tare pentru faptul cã a reu[it
sã înscrie la chiar primul meci în
prima ligã. A marcat golul doi al
studen]ilor în ultimele minute ale
meciului, dar din pãcate echipa
condusã de Dorinel Munteanu avea
trei goluri înscrise în acel moment. 

Fiind [i el printre suporteri,
Marius [tie ce înseamnã pentru
galerie un rezultat pozitiv, astfel
încât el declar\ cã joacã cu sufletul
pentru suporteri. Se simte foarte
apropiat de ei [i declarã entuzias-
mat cã suporterii Universitã]ii
sunt de-a dreptul fantastici. Dupã
ce a reu[it sã bifeze primul meci
`n tricoul lui “U” în primul e[alon,
jucãtorul a[teapt\ cu nerãbdare
marea confruntare cu rivala stu-
den]ilor, ***.

Pãrin]ii lui Marius l-au sfãtuit
mereu sã facã în via]ã ce îi place.

Cu mândrie, Marius ne-a povestit
cum au trãit pãrin]ii sãi debutul în
Liga I. Tatãl sãu a reu[it din Spania
s\ urm\reascã meciul, iar mama sa
stãtea în genunchi ]inându-i pum-
nii bãiatului ei. 

Marius se descrie ca fiind un
om modest, sincer [i foarte serios.
A dus mereu o via]\ sportiv\ [i este
convins cã din punct de vedere fizic
mai poate juca ani buni. Fotbalistul
mãrturise[te cã uneori a pierdut în
via]ã din cauza faptului c\ are prea
mult bun sim] [i de multe ori a
lãsat de la el. 

Este mândru cã a reu[it sã aib\
o casã, o ma[inã [i o prietenã cu
care se va c\s\tori anul viitor. ~i do-
rim de pe acum “casã de piatr\” [i
cât mai multe meciuri în tricoul
Universitã]ii.

etapa 7 UCluj.ro 17
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text Adi Della Blog foto Gazeta Sporturilor

Provenit dintr-o familie cu venituri modeste, Marius Suller impresioneazã prin atitudinea
deschisã cu care prive[te întreaga discu]ie cu noi. Pentru el, Universitatea este mai mult 

decât o simplã echipã, este marea sa dragoste.
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“Pentru mine
este mult mai
u[or `n Liga I
dec=t `n divizia
a doua. Sunt
spa]ii mai mari,
m\ simt mai
bine!

Suporterul din teren



cine-s?cine-s?

Au fost cele mai bune baschet-
baliste la echipele lor de club, au
fost pe punctul de a renunþa la
activitatea sportivã, dar au ajuns la
Cluj, semnând primele lor con-
tracte de jucãtoare profesioniste.
Un nou început... Finalul urmeazã
sã-l aflãm peste câþiva ani...

Kira Karlstrom, 22 de ani, 1,63
metri joacã pe postul de fundaº ºi a
evoluat în Campionatul Universitar
Nord  American (NCAA) la Drexel
Lady Dragons, unde a fost colegã de
echipã cu Gabriela Mãrginean.
Clujeanca a fost, de altfel, cea care
i-a propus sã vinã în România.
"Cum am ajuns aici? Colega mea,
Gabriela mi-a spus cã cei de la Cluj
cautã jucãtoare pe postul meu ºi
am decis sã îmi încerc norocul", îºi
începe jucãtoarea americanã de
origine suedezã povestea.

Înainte de a veni însã la Cluj,
jucãtoarea a fost pe punctul de a
spune adio baschetului. A pierdut
finala campionatului Universitar
ºi, de supãrare, nu  a mai vrut sã
audã de baschet. Apoi  a venit ofer-
ta de la Gabi Mãrginean ºi nu a mai
stat pe gânduri: "Pentru mine ºi
colega mea, Michele, venirea la
Cluj nu este e o aventurã. Este o
oportunitate pe care nu puteam sã
o ratãm. Este ºansa vieþii pentru
noi!"

ªi  Michele Cosel (22 de ani,
1,68 metri) are o poveste asemãnã-
toare. Cea mai bunã prietenã a ei
joacã la Drexel ºi de la ea a aflat de
echipa clujeanã. Michele Cosel
vine de la Virginia Commonwealth
University ºi evolueazã pe postul de
extremã. Înainte de a veni la Cluj,
cele douã au fost rivale timp de
patru ani în campionatul universi-
tar nord-american. "Am terminat

colegiul ºi la sfârºitul anului
m-am gândit cã joc ultimul
meu  meci de baschet", ºi-
a amintit sportiva.

Cele douã au sem-
nat la Cluj primul lor
contract ca ºi jucã-
toare profesioniste.
Contractul lor se în-
tinde pe durata
unui an, cu posibi-
litate de prelungire
pe încã unul. 

Despre bas-
chetul de la noi,
Michele ºi Kira
spun cã este foarte
diferit de cel cu
care erau obiºnuite:
"Este o mare schimbare
pentru noi. Baschetul din
România este altceva, atât  din
punct de vedere tactic, cât [i din
punctul de vedere al menta-
lit\]ii. Sunt îns\ sigur\ c\ ne
vom obi[nui cu stilul de joc.
Vrem s\ ajut\m echipa s\
ob]in\ ceea ce [i-a propus",
spune Michele. 

Michele Cosel ºi Kira Karlstrom sunt 
primele jucãtoare americane din istoria

echipei de baschet feminin a Universitãþii.
Noile vedete ale clubului clujean 

au o poveste demnã de un scenariu de film
american clasic!

18 UCluj.ro etapa 7

C.V.
Michele Cosel

Post `n echip\: extrem\ 

Data na[terii: 16.05.1985
Locul na[terii: Mechanicsville
(Virginia)

~n\l]ime: 168 cm
Studii: licen]\ management

Medie puncte/meci: 9,4
Echipe la care a mai jucat:

Atlee High School Raiders
Virginia Commonwealth
University
Cea mai bunã din echip\ la
arunc\rile de 3 puncte (55/163)

text Ionela Fãt foto ucluj.ro
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Primul contact cu baschetul
românesc a fost dur pentru ele:
pentru prima dat\ în via]\ au fost
într-un cantonament. Nu oriunde,
ci la Râ[ca. "Pentru noi a fost într-
adev\r ceva nou. În State nu se face
astfel de preg\tire. Am fost la
Râ[ca, la munte. Nu putem zice c\
nu am avut parte de un peisaj fru-
mos, îns\ alerg\rile au fost crimi-
nale. Suntem obi[nuite cu o pre-
gatire fizic\ intens\, îns\ de scurt\
durat\, dar nu la munte ci în sala
de for]\", explic\ cele dou\. Pentru
americance, ner\bdarea este foarte
mare: abia a[teapt\ s\ înceap\

campionatul, pentru a ar\ta ce
[tiu.

Chiar dac\ au venit de o
lun\ la Cluj, cele dou\ nu
au reu[it s\ vad\ prea

mult din ora[: "E frumos
aici. Nu am v\zut îns\
foarte multe pentru c\
am fost plecate în
cantonament [i apoi
în Ungaria, în tur-
neu. Deci suntem
tot pe drumuri de
când am venit",
spune z=mbind
Kira. 

Kira [i Michele sunt fani înfo-
ca]i ai “soccer”-ului. De când au
venit la Cluj, ele au asistat deja la
un meci de fotbal [i nu sunt deloc
str\ine de acest sport, a[a cum s-ar
crede. Mai mult, în familia lui
Cosel, sportul rege este la mare
cinste: fratele mai mare al lui
Michele a jucat pân\ anul trecut
fotbal: "Din p\cate acum nu mai
joac\. A trebuit s\ renun]e pentru a
merge la munc\", ne l\mure[te
Michele.

În ceea ce o prive[te pe Kira, în
familia ei nu fotbalul, ci golful se
m\nânc\ pe pâine: "Toat\ familia e
înebunit\ dupa golf, fratele meu
mai mare chiar joac\ golf". 

Kira are [i o sor\ mai mic\, de
18 ani, care este majoret\ la liceul
la care înva]\.

Dac\ fotbalul nu mai are nici
un secret pentru ele, handbalul în
schimb le-a pus, la fel ca [i  pe
LeVar Seals, în mare dificultate:
"Handbal? Nu am v\zut înainte s\
venim în România. Mi se pare
foarte interesant. Nu am în]eles
înc\ toate regulile, dar avem destul
timp s\ le înv\]\m", spune Michele.

Aventura lor `n Rom=nia a
`nceput bine, cele dou\ protago-
niste s-au acomodat, urmeaz\
`nt=lnirea cu restul actorilor, adic\
celelalte echipe din campionat.
Sper\m s\ joace de Oscar [i publi-
cul s\ vin\ s\ le aplaude!

Michele ºi Kira
C.V.

Kira Karlstrom
Post `n echip\: funda[ 

Data na[terii: 1.12.1984
Locul na[terii: Clarkston (Michigan)

Studii: licen]\ design grafic
Medie puncte/meci: 5,3

Echipe la care a mai jucat:
Clarkston High Wolves (NCAA 1)

Drexel Dragons (NCAA I)
Sezonul trecut a fost capitanul
echipei la Drexel 



ultrasultras
Peluza
Dacã în primele numere ucluj.ro magazin v-a   
de data aceasta vã facem cuno[tiin]\ cu brigãzile

Peluz\: fiecare dintre cele douã pãrþi
extreme ale tribunelor unui stadion, situate
în spatele porþilor terenului de joc. Cam aºa
s-ar defini o peluzã în termeni ceva mai
simpli. 

Bãtrânul «Ion Moina» are forma unei
potcoave ºi prin urmare o singurã peluzã.

Pe întreg mapamondul, dar mai ales pe
continentul european, aceste peluze sunt
«destinate» ultraºilor, iar `n timp termenii
de «peluzã» ºi «ultras» au început, inevi-
tabil, s\ se identifice unul cu altul.

În Cluj, peluza stadionului pe care Uni-
versitatea îºi disputã meciurile de pe teren
propriu este «sfinþitã» de ultraºii lui «U».
Galeria lui “U” se numãrã printre primele
din þarã care au adoptat curentul ultras.
Specific peluzei ultras este împãrþirea
acesteia în grupãri sau fac]iuni, caracteris-
tic\ ce o întâlnim [i în rândul suporterilor
clujeni. Astfel, peluza suporterilor lui “U”
este populat\, în prezent, de cinci grup\ri:
UCG, Ultras19, Fanatics, Boys [i Kamikaze. 

UCG (Ultra Curva Groapa) s-a înfiinþat
în 1997. Gruparea s-a nãscut din dorinþa de
a susþine necondiþionat echipa, membri fon-
datori nefiind mulþumiþi în acel moment de
atitudinea galeriei care încuraja echipa în
momentele bune, dar în cele mai puþin
faste era tentatã sã dezarmeze, de multe
ori aducând chiar injurii propriilor favoriþi.
Culorile brigãzii sunt alb ºi negru, culori
care coincid cu cele ale clubului pe care
gruparea îl susþine, Universitatea Cluj.
Numele este sugestiv: Ultra de la Ultras,
Curva este denumirea genericã a unei
peluze în Italia, Groapa fiind locul de unde
sunt membri brigazii (Groapa, Mãrãºti).

În prezent, UCG are peste 100 de mem-
bri, din care circa 40 cotizanþi. La capitolul
duºmani, cei din UCG declarã cã au o aver-

siune faþã de Steaua ºi ***. Galeria lui
Dinamo, în schimb, este respectatã pentru
ceea ce sunt ºi ce fac, dupã cum ne-au
declarat unii membri UCG, însã este de
menþionat faptul cã aceºtia exclud sub
orice formã posibilitatea unei înfrãþiri.
Gruparea acceptã în rândurile lor orice
persoanã care este cu sufletul alãturi de
“U”.  UCG se declarã apoliticã.

Kamikaze Girls ia naºtere în 2007, fiind
prima brigadã de fete din peluza clujeanã.

~n prezent are 10 membre, care încura-
jeazã echipa necondiþionat ºi care si-au
propus sã atragã în peluzã cât mai multe
fete capabile ºi dornice de sacrificii pentru
“U”. Culorile brigãzii sunt alb-negru (ca ºi
ale clublui) ºi portocaliu (culoarea Ultras
ºi `n acelaºi timp, dup\ spusele fetelor, o
culoare care le reprezintã). Numele de
«Kamikaze Girls» este sugestiv, fetele fiind
în stare de sacrificii enorme pentru echipã,
care este cel mai important lucru pentru
ele ºi în acelaºi timp sunt dispuse sã
recurgã la gesturi kamikaze pentru a apãra
onoarea brigãzii. 

Membrele grupãrii declarã cã nu au pri-
etenii cu alte brigãzi, în schimb, la capi-
tolul duºmani menþioneazã pe ***, în spe-
cial brigada de fete de acolo (Ablaze-În
Flãcãri), pe care cu siguranþã fetele din
Kamikaze ar dori sã le vadã arzând la pro-
priu. Prezenþele feminine din peluza «ºep-
cilor roºii» declarã cã nu le intereseazã
aspectele ce þin de politicã. 

Fanatics se înfiinþeazã în 2006, iar în
prezent numãrã circa 25 de membri, toþi
cotizanþi. Denumirea subliniazã fanatismul
cu care membri brigãzii apãrã culorile clu-
bului pe care îl susþin cu ardoare. Culorile20 UCluj.ro etapa 7

text Don Slater, Don Axaphat 
foto fanatics-ultra.go.ro, Don Slater, sepcile-rosii.com, ucluj.ro



alb-neagrã
 prezentat istoria suporterilor lui «U», 

ce aduc la viaþã peluza lui «Ion Moina».

brigãzii sunt alb-negru-rosu, alb-negru
reprezentând culorile clublui, în timp ce ro-
ºul reprezintã pasiunea cu care baieþii în-
cearcã sã facã ceva în folosul peluzei ºi
echipei. Bãieþii din Fanatics considerã ca nu
au duºmani demni de a fi menþionaþi, dar au
þinut sã ne mãrturiseascã faptul cã nu vor
dormi liniºtiþi “pânã când toate grupãrile de
la *** vor fi desfinþate”. 

De altfel, nu au prieteni bine determi-
naþi, fiind adepþii dictonului «respectãm pe
cine ne respectã». Majoritatea membrilor
brigãzii tind spre naþionalism, o condiþie
esenþialã pentru a intra in brigadã fiind
naþionalitatea românã. Pe scurt, aceºtia nu
tolereazã maghiarii în rândurile lor. Fana-
tics a încercat, alãturi de celelalte brigãzi,
s\ dea culoare peluzei, apariþia steagurilor,
coregrafiilor în ultimii ani de la reorgani-
zarea peluzei fiind evidentã pentru factorul
vizual.

Douã brigãzi din angrenajul suporterilor
lui “U” nu au apãrut în acest material. Gru-
parea Boys a refuzat sã poarte un dialog civ-
ilizat cu ucluj.ro magazin, iar noi le
respectãm decizia. 

Cealalt\, Ultras19, nu s-a decis pânã la
închiderea ediþiei. etapa 7 UCluj.ro 21



sporturisporturi

S-au schimbat 
adversarii

Au scãpat de Steaua ºi Arad ºi au
dat de Dinamo! Federaþia Românã
de Rugby a schimbat componenþa
seriilor Diviziei Naþionale BRD
dupã ce Contor Zenner Arad a
renunþat sã se mai înscrie în 
campionat din cauza problemelor
financiare.Astfel, “U” Cluj face
parte acum din seria I, alãturi de
Dinamo, REMIN Baia Mare, Olimpia
Bucureºti ºi Griviþa Bucureºti. În
seria a II-a vor evolua Steaua
Bucureºti, Farul Constanþa, Poli
Iaºi, Bucovina Suceava, RCM
Timiºoara ºi CFR Braºov. Se joacã
la fel ca ºi anul trecut, în sistemul
tur-retur, iar la final primele trei
clasate din fiecare serie se calificã
în play-off. Ediþia 2007-2008 a
Diviziei Naþionale BRD începe în 22
septembrie. “U” Cluj joacã în prima
etapã în deplasare, cu Olimpia
Bucureºti.

Carmen Amariei-Lungu trebuie s\ se întoarc\
la “U” Jolidon. Comisia de Disciplin\ din cadrul
Federa]iei Rom=ne de Handbal a respins miercuri,
11 septembrie, memoriul depus de juc\toare, prin
care aceasta solicita rezilierea contractului s\u cu
gruparea clujean\. Federa]ia a decis c\ interul
echipei na]ionale are contract valabil p=n\ în 2009
cu “U” Jolidon [i trebuie s\ se prezinte la antrena-
mentele [i jocurile oficiale ale echipei preg\tite de
Gheoghe Covaciu. Clubul clujean este obligat s\-i
pl\tesc\ salariul restant pe dou\ luni. Juc\toarea va
fi îns\ penalizat\ pentru absen]ele de la echip\. 

Carmen Amariei-Lungu nu s-a mai antrenat cu
echipa din 28 august. Înainte de primul meci din
campionat, cu Rapid Bucure[ti, din 29 august,
handbalista a anun]at conducerea c\ nu mai
dore[te s\ continue la Cluj ci vrea s\ se transfere la
Rulmentul Bra[ov.

Mircea Cucuian, directorul sportiv al clujen-
celor, a declarat c\ nu va negocia cu Rulmentul un
eventual transfer p=n\ nu se consult\ cu celelalte
componente ale lotului. “Ele decid dac\ o mai vor la
echip\”, a spus oficialul clujean.

Echipa de baschet masculin “U” Mobitelco a disputat deja
ºase partide de verificare pânã la închiderea ediþiei.
Formaþia antrenatã de Miodrag Perisic a  obþinut patru vic-
torii, cu CSM Oradea (douã), Gaz Metan Mediaº ºi
Swisslions Vrsac (Serbia, Liga I) ºi au fost învinºi de Tomis
Pancevo, din Liga a II-a a Serbiei ºi de mult mai titrata
Steaua Roºie Belgrad. Dintre nou veniþi s-au remarcat Saºa
Vukas, cu o medie de 18,7 puncte pe meci ºi Branko Ciuc
(16,4). Zoran Krstanovici a jucat doar în trei dintre cele
cinci partide ºi a avut o medie de 24 de puncte. LeVar Seals
s-a întors ºi el din SUA [i a jucat în patru meciuri, jucând tot
mai bine de la meci la meci. În partida cu Steaua Roºie,
americanul a reuºit 24 de puncte, 3 recuperãri ºi 4 pase
decisive.

Rezultate:
CSM Oradea-”U” Mobitelco 83-87 (la Oradea)
“U” Mobitelco - CSM Oradea 63-49 (la Cluj)
“U” Mobitelco – Gaz Metan Mediaº 84-81 (la Cluj)
Swisslions Vrsac - “U” Mobitelco 75 - 80 (la Vrsac)
Tomis Pancevo - “U” Mobitelco 68-63 (la Belgrad)
Steaua Roºie Belgrad - “U” Mobitelco 97-86 (la Belgrad)

pagin\ realizat\ de Ionela F\t

BASCHET MASCULIN: “U” MOBITELCO

RUGBY: “U” CLUJ HANDBAL FEMININ: “U” JOLIDON

Amariei, obligat\ s\ continue 
la “U” Jolidon

Au început
pregãtirile
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picãturipicãturi
alb negrealb negre

1La Cluj-Napoca s-a organizat o competi]ie fotbalistic\ dedi-
cat\ suporterilor, numit\ "Cupa Fair-Play". Turneul a aliniat
la start echipele suporterilor Universit\]ii Cluj (foto - cam-

pioana en-titre), ai Politehnicii Ia[i, ai Pandurilor [i ai Politehnicii
Timi[oara. La finalul competi]iei, suporterii Universit\]ii Cluj au
ca[tigat medalia de argint. Felicit\ri!

2La meciul disputat de "U" la Mioveni, comentatorii postului
de televiziune Telesport au f\cut o adev\rat\ incursiune `n
istoria de 88 de ani a Universit\]ii, pred=nd telespectatorilor

o lec]ie despre ceea ce `nseamn\ tradi]ie `n fotbal. Suporterii
"[epcilor ro[ii" au fost `n permanen]\ l\uda]i de cei doi comenta-
tori, care se mirau cum o galerie poate s\ c=nte tot timpul [i s\
ignore scorul de pe tabel\. ~ncep=nd de la `nfiin]area clubului din
anul 1919 [i termin=nd cu mult visata promovare din 2007, comen-
tatorii au punctat momentele esen]iale care definesc Univer-
sitatea.

3At=t la meciul de pe teren propriu cu forma]ia antrenat\ de
Dorinel Munteanu, FC Vaslui, precum [i `n deplasarea de la
Mioveni, suporterii studen]ilor au fost din nou la `n\l]ime. La

meciul cu Vasluiul, galeria [i-a `ncurajat pe toat\ durata partidei
favori]ii, `n ciuda ploii toren]iale [i a scorului `nscris pe tabela de
joc. Dup\ `nceputul slab de campionat, majoritatea suporterilor nu
au cerut demisia antrenorului, lucru care la foarte pu]ine cluburi
se `nt=mpl\. Suporterii i-au dat antrenorului un vot de `ncredere
[i continu\ s\ c=nte pentru culori.

4Dup\ ce timp de dou\ luni ne-am rugat de cei de la Ziua de
Cluj s\ rezolve cumva problema clasamentului Ligii I de pe
pagina lor de internet, `n care *** era boldat\, problema s-a

rezolvat `n sf=r[it. Totu[i, a fost nevoie ca noi, cei de la ucluj.ro, s\
scoatem publica]ia din cadrul sec]iunii "Revista Presei" pentru ca
cei de la Ziua s\ se `ncumete [i s\ rezolve problema men]ionat\.
Mul]umim pe aceast\ cale tuturor colegilor care au f\cut posibil\
corectarea gre[elii!

1Telenovela celei mai nesim]ite handbaliste de pe plaiurile
mioritice, Carmen Amariei-Lungu, este departe de final.
Av=nd semnat un angajament cu forma]ia clujean\ “U” Joli-

don, handbalista a f\cut ce [tie mai bine [i a dat bir cu fugi]ii, pre-
fer=nd o alt\ echip\. La un antrenament condus de Gheorghe
Covaciu, Amariei a sus]inut c\ [i-a `n[tiin]at antrenorul de faptul
c\ va lipsi `n ziua respectiv\ printr-un sms. Apoi, nimeni nu a mai
[tiut de ea p=n\ `n momentul `n care a fost v\zut\ cutreier=nd
str\zile din Bra[ov. Handbalista a negat faptul c\ s-ar antrena cu
o alt\ forma]ie [i a `ncercat s\ discrediteze toate zvonurile
ap\rute `n ultimul timp legat de situa]ia d=nsei. Cert e c\, dup\
c=teva etape disputate din actuala edi]ie de campionat, Amariei nu
joac\ nic\ieri, a[tept=nd probabil s\ fie suspendat\ o scurt\
perioad\ de timp pentru a putea apoi semna cu o alt\ echip\. De
la care s\ plece `n scurt timp, evident.

2~n meciul crucial disputat
de Universitatea Cluj-Na-
poca la Mioveni, Milan

Jovanovic a `nscris `n propria
poart\ la doar pu]ine minute
dup\ `nceperea partidei. Jocul
muntenegreanului a l\sat de
dorit dup\ gafa f\cut\, partea
acestuia fiind `n permanen]\
"arat\" de juc\torii arge[eni.
Fotbalistul nu [i-a putut reveni
din punct de vedere psihic [i a
fost una din oile negre ale
acelui meci.

3O pic\tur\ neagr\ a acestui debut slab de campionat o
reprezint\ [i vremea. Ploaia ne-a asaltat `n permanen]\ la
meciurile disputate pe teren propriu [i ne-a `ngreunat de

cele mai multe ori jocul. ~n meciul cu Pandurii Tg. Jiu a plouat, `n
meciul cu Rapid Bucure[ti a plouat, iar cu Vasluiul putem spune c\
a fost potop. 

4O alt\ situa]ie cu iz de telenovel\ este reprezentat\ de scan-
dalul f\cut de Viorel Timoce, unul dintre fo[tii conduc\tori de
la Universitatea. Devenit proprietarul unei echipe de 

[trumfi, acesta continu\ s\ `ncerce s\ pun\ be]e `n roate Uni-
versit\]ii cu orice pre]. Procese dup\ procese, amenin]\ri dup\
amenin]\ri, victimiz\ri s\pt\m=nale [i scandaluri, toate sunt
ingredientele f\r\ de care Viorel Timoce nu poate tr\i. ~naintea
partidei de la Mioveni, la ultimul antrenament oficial al studen-
]ilor pe “Ion Moina”, Timoce a sus]inut c\ aproximativ de la
aceea[i or\ a `nchiriat stadionul pentru disputarea "El Classico-
ului" diviziei C dintre echipa sa hibrid [i S\n\tatea Cluj. Studen]ii
clujeni [i-au disputat antrenamentul f\r\ nicio problem\, Timoce
& Co fiind opri]i la poarta stadionului de cei de la Scutul Negru.
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Fapt:
ucluj.ro a atins cifra de un milion

de vizitatori.

Exerci]iu de memorie:
Ce a `nsemnat pentru noi, admi-

nistratorii site-ului, ucluj.ro `n ace[ti
aproape patru ani. A `nsemnat, evi-
dent, o mare cantitate de efort, mult\
munc\, nervi `ntin[i la maximum, si-
tua]ii limit\. Am `nceput timid, `n no-
iembrie 2003, cu dou\-trei [tiri pe s\p-
t\m=n\. Apoi am pus echipa cu pozele
juc\torilor - mare victorie, poate prima.

A doua a fost c=nd am atins prima
mie de vizitatori. Acest lucru ne-a
`nt\r=tat, a[a c\ am f\cut un guest-
book, am sim]it c\ aveam pentru cine,
prietenii ne `ncurajau. A avut un suc-
ces imens pentru acea vreme. ~n
c=teva luni am adunat mii de mesaje,
num\rul vizitatorilor a crescut [i el
spectaculos. Am str=ns r=ndurile [i
ne-am g=ndit, `n premier\ pentru Cluj
[i poate [i pentru Rom=nia, c\ trebuie
s\ facem [tiri `n timpul meciurilor [i

s\ inform\m lumea despre
desf\[urarea ostilit\]ilor din teren.
A[a s-a n\scut live-ul, a treia noastr\
mare victorie.

Timpul a trecut repede, site-ul a
devenit tot mai greu de administrat,
astfel c\ a fost nevoie s\ l̀ reproiect\m
din temelii. Am `nv\]at s\ lucr\m cu el,
am trecut la un hosting mai bun din
cauz\ c\ num\rul de vizitatori simultan
era tot mai mare. A trebuit s\ schim-
b\m [i guest-book-ul, deoarece trebuia
controlat mult mai profesionist.

~ntre timp, am ajutat oameni s\
tr\iasc\, am pus um\rul la editarea
unor c\r]i despre "U", am dat sute de
premii, mai m\runte, e drept, `ns\
d\ruite din suflet, am invadat satele,
am descoperit Rom=nia pitoreasc\. Au
fost zeci de [tiri `n exclusivitate, pre-
luate de toat\ presa, evident f\r\ s\ se
citeze sursa. Cu timpul, presa a `n-
v\]at c\ ucluj.ro este o surs\ credibil\
[i a acceptat s\ ne citeze. O alt\ victo-
rie pentru noi, a patra. A cincea a fost
transmiterea radio a meciurilor, pe

care nu am crezut-o posibil\, `ns\ a
devenit realitate. Am avut emisiuni,
invita]i, sute de ascult\tori simultan.

Am aflat precis c=]i oameni ne
citesc. Acum suntem aproape 3.500,
una dintre cele mai mari comunit\]i
online din Cluj! Din nou o victorie pen-
tru noi!

Au crescut [i a[tept\rile voastre.
Am fost "o ruin\", a[a c\ am pornit o
reconstruc]ie din temelii a site-ului,
care `ntre timp a devenit un portal
destul de stufos. 

Sute de ore de programare [i web-
design nu ne-au ajuns, `nc\ mai avem
de lucru la site, pentru c\ avem pla-
nuri mari.

O parte dintre planurile noastre
le-a]i v\zut deja - avem un blog, avem
radioucluj, avem ucluj.tv [i, mai nou,
avem o revist\ superb\, dedicate toate
vou\, vizitatorilor no[tri. 

Avem un live profesionist, cum nu
are nicio echip\ din Rom=nia, acum
sunt zile `n care avem 7-8 [tiri, trans-
mitem toate meciurile, conferin]e de

pres\, acoperim [i echipele de hand-
bal, volei, baschet [i rugby care au
potcoava pe piept.

Ce urmeaz\:
Nu v\ dezv\luim planurile noas-

tre. V\ spunem doar c\ vom fi oriunde
se va `nt=mpla ceva legat de "U" [i v\
vom relata. Vom munci `n continuare,
vom ̀ mbun\t\]i mereu site-ul, iar sur-
prizele pentru voi se vor ]ine lan], ca [i
p=n\ acum.

Ce vrem de la voi:
Am ajuns la un milion de vizite `n

patru ani. Suntem milionari, a[adar.
Trebuie s\ punct\m cumva evenimen-
tul, astfel c\ v\ provoc\m la un exer-
ci]iu. Trimite]i pe ucluj@ucluj.ro un
mail `n care s\ ne spune]i CE
~NSEAMN| PENTRU VOI UCLUJ.RO [i
vom da 4 premii a c=te un milion de lei
vechi celor mai bune mesaje trimise.

Pentru noi, doar "U" Cluj conteaza!
echipa ucluj.ro


