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Probabil cã mul]i din utilizatorii vechiului, dar [i noului site
ucluj.ro s-au `ntrebat de ce o persoan\ dintr-un or\[el numit Beiu[,
devenit de ceva vreme municipiu, dintr-un alt jude] dec=t Clujul, este
fan al echipei de fotbal Universitatea Cluj [i se `nc\p\]=neaz\ s\
posteze pe guestbook. A[ vrea s\ explic aici, `n c=teva cuvinte, c\ nu
este un moft, un capriciu sau o mod\, ci este o tr\ire din toat\ inima, o
m=ndrie faptul de a fi “U”-ist. Pot s\ spun chiar, cu m=ndrie, c\, de fapt,
nu am devenit “U”-ist, ci m-am n\scut “U”-ist, cu pedigree!

Totul a `nceput cu mul]i ani `n urm\, c=nd tat\l meu, dr. Gheorghe
Sab\u, medic veterinar - Dumnezeu s\-l odihneasc\ - m-a familiarizat
cu ni[te simboluri minunate, care aveau, aproape instantaneu, s\ m\
cucereasc\ definitiv. Trebuie s\ v\ spun c\ tat\l meu, clujean fiind, a
jucat ani buni la {tiinta [i, mai apoi, la "U" - juniori [i tineret, f\c=nd
parte din genera]ia lui Sorin Bretan, Ro[ca, St\nescu, Kendi, Szoke, a
fra]ilor Damian, copiii Clujului care, `n 1965, `n deschiderea finalei
mari pe care echipa mare a lui "U" a c=[tigat-o, au reu[it [i ei s\
c=[tige.

S\ revin a[adar la acele simboluri de care vorbeam mai sus: 
- a fost mai `nt=i minunatul fanion alb-negru, pe care tat\l meu `l

]inea cu m=ndrie ag\]at de oglinda retrovizoare a Daciei noastre albe
cu num\r de BH;

- am v\zut apoi insigna aceea metalic\, rotund\, neagr\, av=nd un
“U” alb, cu coada ascu]it\, pe care tat\l meu o purta la sacouri;

- am v\zut cu pl\cere un calup de poze din anii '60, cu lotul echipei
de juniori [i tineret {tiin]a, iar mai apoi "U", cu tricourile acelea mi-
nunate alb-negre, av=nd potcoava "U" `n dreptul inimii;

- nu `n ultimul r=nd, am citit [i recitit extraordinara carte a lui Ioan
Chiril\, "{epcile ro[ii", pe care azi, cu m=ndrie, o ar\t tuturor celor care
m\ viziteaz\ [i care ap\ruse cu 4 ani `nainte de a m\ fi n\scut.

Toate aceste lucruri - banale poate pentru unii, dar pentru mine
sacre - m-au f\cut s\ m\ `ndr\gostesc iremediabil de culorile alb-negre
ale Universit\]ii Cluj, de[i la v=rsta aceea nici m\car nu apucasem s\
v\d pe viu echipa de fotbal [i stadionul din Parc.

Era hot\r=t lucru, oricine m\ `ntreba cu ce echip\ de fotbal ]in,
spuneam tare [i r\spicat: cu "U" Cluj!

~n a[teptarea vacan]ei `n care tat\l meu urma s\ m\ duc\ la Cluj s\
v\d un meci al lui "U", ascultam etap\ de etap\ celebra emisiune radio-
fonic\ "Fotbal - minut cu minut" [i tres\ream de fiecare dat\ c=nd de la
Cluj intervenea Teodor Mateescu [i `mi notam pe h=rtie componen]a

echipei "U" [i toate
am\nuntele [i modifi-
c\rile de scor anun]ate.

~n sf=r[it, a sosit vre-
mea c=nd am ajuns [i
la Cluj s\ vedem un
meci al Universit\]ii:
era prima mea vizit\ pe
b\tr=nul stadion din
Parc, at=t de `nc\rcat de
istorie [i parc\ mi-l imaginasem cu ochii min]ii atunci c=nd citeam
despre el `n "{epcile ro[ii". Atunci, ca [i acum, de fiecare dat\ c=nd
revin pe "Moina", m-a `nso]it o emo]ie puternic\ pe c=nd, urc=nd pe
treptele stadionului, dau cu ochii de verdele crud al gazonului. Am privit
`nfiorat c=nd "U" a intrat pe teren [i din mii de piepturi se auzea
"Haide «U»!", celebra `ncurajare pe care o [tiu [i to]i cei care au
amintiri legate de Cluj. M-a impresionat o dat\ faptul c\, un vechi om
de ordine de la stadion l-a recunoscut pe tat\l meu, de[i era plecat de
ani buni din Cluj, [i i-a spus: "Nu-i a[a c\ dumneavoastr\ a]i jucat pe
vremuri la «U»?".

Dup\ terminarea liceului, nici nu am conceput s\ dau altundeva la
facultate dec=t la Cluj, unde nu am ratat nici un meci al lui "U"! Erau
anii '90, dup\ revolu]ie. Eram disperat atunci c\ nu g\seam nic\ieri
materiale cu "U". Cu chiu cu vai am ajuns acas\ la unul din magazione-
rii Universit\]ii, care locuia `n blocul de deasupra cinematografului
Republica, de la care am cump\rat ultimul exemplar al unui fular alb-
negru. O s\ r=de]i de mine c=nd am s\ v\ spun c\, atunci, prin anii '90,
am `ncercat s\-l transfer la "U" pe funda[ul st=nga al lui FC Na]ional,
Remus Ganea, un t=n\r de mare perspectiv\, care a prins [i “na]ionala”
de tineret, fost coleg de General\ [i prieten cu mine, chiar `naintea
unui meci "U" - FC Na]ional. Era vremea c=nd funda[ul de fier Cristi
Pojar urma s\ se retrag\, iar eu voiam s\ ajut Universitatea!

Mi-am reamintit cu pl\cere toate aceste lucruri [i m-am g=ndit s\ le
a[tern la invita]ia, care m-a onorat, a lui Don Antonescu de a scrie un
editorial pentru revista suporterilor, ucluj.ro magazin.

Am fost [i voi r\m=ne `ntotdeauna, indiferent de Liga `n care v-a
juca "U", acela[i suporter fidel [i devotat celor mai frumoase culori din
lume - alb [i negru, asortate cu ro[ul aprins al [epcii pe care o port cu
m=ndrie. Pentru mine, fotbalul `ncepe [i se termin\ o dat\ cu "U" !

Cum am devenit “U”-ist
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De vorb\ cu...

Nicolae Ienac este nelipsit de la meciurile care se desfãºoarã `n Sala
Sporturilor “Horia  Demian”. Directorul adjunct al Direcþiei Judeþene 
pentru Sport Cluj este omul care, de 34 de ani, munceºte `n folosul

sportului clujean, iar pentru o scurtã perioadã de timp a fost ºi preºedinte
la echipa de fotbal. De-a lungul timpului, Nicoale Ienac a trãit momente

de bucurie, dar ºi de tristeþe alãturi de marea familie a Universitãþii Cluj.
text ºi foto Ionela F\t 

Din 1973 Nicolae Ienac munce[te la Direcþia
Judeþeanã pentru Sport. De pe bãncile IEFS-ului,
proaspãtul absolvent a ajuns la Direcþia de Sport: “Am
terminat facultatea ºi apoi am ajuns aici în aceastã
clãdire, în acest birou. Aveam atunci  23 de ani! De
atunci a trecut ceva vreme. Aproape 40 de ani! E o
viaþã de om! “ îºi aminteºte
directorul DJS. Anii au trecut
ºi, din 1998, este ºeful sportu-
lui clujean.

În  2005 a fost preºedin-
tele interimar al echipei de
fotbal de la “U” Cluj. Ienac
rememoreazã  conditiile grele
de atunci: ”A fost o perioadã
de interimat de ºase luni la
sfârºitul anului 2005, înce-
putul anului 2006. Eram în
Divizia B  atunci. S-a trecut
apoi la reorganizarea clubului,
s-a format SA-ul. Era o peri-
oadã foarte grea, nu erau bani, era o situaþie foarte
dificilã, erau probleme financiare tot timpul, era
foarte greu în condiþiile acelea sa faci performanþã.
Acum sunt bani, însã rezulatele în Liga I întârzie sã
aparã”

Despre suporterii Universitãþii, Ienac are numai
cuvinte de laudã: ”Suporterii, întra-devãr, mai ales în
acest an, se comportã admirabil, au fost ºi în dep-
lasãri i-au incurajat tot timpul. Echipa este susþinutã
permanent ºi peste tot este admiratã galeria Uni-
versitãþii. Gesturile de violenþã care s-au întâmplat în

perioada trecutã au fost uitate. ªi-au spãlat pãca-
tele!”

Chiar dacã “U” trece printr-o perioadã grea, el îi
sfãtuieºte pe suporteri sã nu se îndepãrteze de
echip\: “Acum, fotbaliºtii au mare nevoie de ajutorul

lor. Eu sper sã nu retro-
gradeze, e un început neferi-
cit pentru Universitatea, dar
speranþa moare `ntotdeauna
ultima”, crede  Ienac.

De[i este de atâþia ani la
cârma sportului clujean, Ni-
colae Ienac spune cã cea mai
mare performanþã a trãit-o în
acest an: ”Cea mai mare rea-
lizare a  clubului Universita-
tea s-a consumat categoric `n
acest an, c=nd “U” Jolidon a
ajuns `n finala Challenge Cup.
Sã nu uitãm însã de medalia

de aur obþinutã de gimnasta Oana Ban la Jocurile
Olimpice din 2004”.

La capitolul decep]ii, Nicoale Ienac nu poate
trece cu vederea retrogradarea echipei de  handbal
masculin: ”Actualele performanþe ale luptãtorilor la
Campionatul Mondial din Azerbaidjan m-au dez-
amãgit, iar bãieþii de la handbal ºi retrogradarea lor
a fost încã o decepþie”.

Cea mai mare dorinþã a lui Ienac este ca în acest
an o echipã clujeanã de la Universitatea sã câºtige

Nicolae Ienac

“Acum, fotbali[tii 
au mare nevoie 

de ajutorul 
suporterilor. Eu sper
s\ nu retrogradeze, 

e un `nceput nefericit,
dar speran]a moare

ultima!
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De vorb\ cu...
titlul naþional: “Este o perioadã bunã a sportului clujean, m\
refer aici la la sporturilor salã, suntem `n ascensiune. Îmi
doresc ca anul acesta una dintre ele sã ocupe primul loc în
campionat. Cred cã cele mai mari ºanse le are “U”
Mobitelco, sau mai bine zis  are
ºanse bune sã joace finala”.  

Una dintre principalele pre-
ocupãri ale directorului adjunct
este Sala Sporturilor “Horia De-
mian”. Chiar dacã în ultimul an 
s-au fãcut multe modernizãri la
vestiare ºi la suprafa]a de joc,
marea problemã o reprezintã mon-
tarea de scune ºi aducerea unor pa-
nouri publicitare moderne.  “Gru-
purile sociale sunt fãcute, podeaua
ºi laboratorul antodoping la fel. Cea
ce ar urma este foarte important:
amplasarea de panouri  pubicitare
cu leduri, aºa cum sunt la fotbal. Aceastã prevedere este
impusã de FIBA pentru jocurile din cupele europene ale
baschetbaliºtilor. Costurile sunt însã foarte mari, ajung la
130.000 de euro ºi momentan nu dispunem de aceºti bani.
Aºa cã pentru acest sezon vom închiria de la firma ISM, cea
care are ºi pe stadione iar anul viitor sperãm sã putem
cumpãra ºi noi. FIBA ne cere acest lucru, sã amenaj\m 32 de
metri pãtraþi de panouri. Altã prioritate este montarea de

scaune în toatã sala. Probabil tot anul viitor vom face ºi
acest lucru”, a analizat Ienac situaþia sãlii sporturilor.

Ienac nu îºi pune mari speranþe în proiectul Consiliului
Judeþean, care prevede construirea
unei sãli de sport pe Calea Turzii:
“Acea salã, dacã se va contrui vreo-
datã, nu va putea g\zdui  competiþii
oficiale, ci doar meciuri de pregãtire.
Sperãm însã cã în cel mai scurt timp
sã avem la dispoziþie o nouã salã de
sport. Din c=te am în]eles, în 25
octombrie trebuie sã fie gata sala  de
sport a UBB-ului din parcul Iuliu
Haþieganu. Aceasta va avea dimensiu-
nile standard pentru organizarea de
jocuri sportive. sperãm ca în acest fel
sã putem elibera sala mare,  care este
oricum supraaglomeratã. În acest
moment în Sala Sporturilor «Horia

Demian» se desfãºoarã activitãþi de la 8 dimineaþa la 22 ºi
chiar 23 noaptea”.

Dupã 34 de ani în slujba sportului clujean, Nicolae Ienac
este în continuare modest ºi gândurile sale se îndreaptã
spre viitor. Are planuri multe, vrea ca sportul clujean sã
ajungã din nou la gloria de altã datã. I-a prins bine, însã, o
incursiune în trecut împreunã cu noi.

“Este o perioad\ bun\ 
a sportului clujean,

suntem `n ascensiune.
~mi doresc ca anul

acesta una dintre ele 
s\ ocupe primul loc 

`n campionat. 
Cele mai bune [anse 
le are “U” Mobitelco
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Universitatea
Cluj-Napoca Timi[oara

Poli 1921

9. N. Jovanovic

33. Szolomajer 12. Popa

2. Dancia

4. McKain

23. Cînu 28. Stancu

20. Vrsic

5. Alexa

25. Torje

19. Rusic
77. Karamyan

18. Bucur

2. Cordo[

3. Iodi

17. Suller

26. Olah

8. Sabo

19. Coman
10. Goga

22. Khachatryan

Stadion: “Ion Moina” Cluj-Napoca, 7.000 locuri
Data [i ora: 06.10.2007, ora 15.00
Transmisiune tv: Na]ional TV
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:
Dusan Uhrin Jr.
Secunzi: Valentin Velcea, Adrian Stoicov

Meciuri directe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Victorii Universitatea Cluj:  . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Egaluri:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Victorii Poli Timisoara:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Golaveraj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-67

Un titlu at=t de uzat în gazetãria sportivã a ultimilor
ani, dar care, din pãcate, se potriveºte at=t de mult
Universitãþii Cluj, grupare ajunsã în derivã dupã nouã
etape în care n-a reuºit nici o victorie. Lucru pe care, cu
siguranþã, nu l-au prevãzut poate nici duºmanii gru-
pãrii de pe “Ion Moina”, dacã “U” Cluj, echipã care în
ultimul timp n-a prea deranjat pe nimeni, mai are aºa
ceva. Aºadar, astãzi “îi musai” ca “ªepcile roºii” sã lase
la vestiare ghinionul – un alt stereotip legat de evoluþi-
ile de p=nã acum ale Universitãþii –, sã c=ºtige meciul
cu mai titrata trupã a lui Poli Timiºoara ºi apoi sã
încerce sã mai salveze ce se mai poate salva dintr-un
sezon ce pare compromis. Ajunsã pe ultimul loc in cla-
sament, “U” trebuie sã uite ºi finalurile de coºmar,
autogolurile stupide, dar mai ales complimentele care
încurajeaza jocul frumos, dar pãgubos ºi ineficient al
“alb-negrilor”.

Vizita unei echipe de podium ºi dorinþa de revanº\
a “ex-ilor” Olah (cel care azi-varã, la vizita medicalã a
“violeþilor” spunea “mie prin vine îmi curge s=nge alb-

violet, nu alb-negru”) ºi Coman sunt argumente solide,
dar nu hotãr=toare pentru un rezultat bun astãzi. 

Consecvenþa în lucrurile bune arãtate în acest
debut de sezon ºi eradicarea erorilor dar ºi a naivitãþilor
incredibile la un astfel de nivel, pot fi cheile meciului de
pe “Moina”, deºi Poli Timiºoara pare, dupã ani buni de
încercãri ºi investiþii de ordinul zecilor de miloane de
euro, mai aproape ca oric=nd de mirajul cupelor euro-
pene. 

Cele dou\ echipe se reg\sesc pe prima scenã dupã
11 ani, ultimele dispute directe dat=nd din sezonul
1996-1997, c=nd fiecare a c=ºtigat cu acelaºi scor, 4-1,
meciul jucat pe teren propriu. 

Ultima înt=lnire a avut loc în Divizia B, în 2001-
2002, c=nd în tur “U” a umilit cu 7-1 ceea ce a mai
rãmas din Poli, pentru ca în retur Timiºoara sã mai
spele din ruºinea toamnei, izbutind un 1-1 onorabil faþã
de dezastrul de pe “Moina”. Scoruri precum 7-1 sau 4-1
sunt azi, din pãcate, simple repere statistice. 

Universitatea are neapãratã nevoie de 3 puncte
pentru a forþa predarea “lanternei rosii”, iar pentru ob-
þinerea lor e suficient un 1-0 sau un 2-1. Fie el obþinut
în prelungirile at=t de blestemate în ultima vreme de
fanii “alb-negrilor”. 

“U” Cluj nu-ºi mai poate permite sã piardã puncte
în campionat dacã vrea sã joace ºi sezonul 

urmãtor în prima ligã. Prima ocazie, meciul de azi
cu Poli Timiºoara, într-o reeditare a derby-urilor

studenþeºti de altãdatã

CLASAMENT etapa a 9-a
1 *** 9 6 3 0 15 7 21
2 Urziceni 9 6 2 1 16 8 20
3 Poli Tm. 9 5 3 1 20 15 18
4 FC Vaslui 9 5 2 2 16 9 17
5 Rapid 8 4 4 0 13 7 16
6 Steaua 8 4 3 1 6 3 15
7 Gloria Bistrita 9 4 3 2 13 13 15
8 Dinamo 8 4 2 2 14 9 14
9 Otelul 9 4 0 5 13 15 12
10 Pandurii 8 3 1 4 9 8 10
11 Poli Iasi 9 3 1 5 11 14 10
12 UTA Arad 9 2 3 4 10 12 9
13 Ceahlaul 8 3 0 5 9 12 9
14 Buzau 9 2 2 5 4 14 8
15 FC Farul 8 2 1 5 4 10 7
16 Dacia 9 1 3 5 8 13 6
17 Univ. Craiova 9 2 0 7 7 13 6
18 “U” Cluj 9 0 3 6 11 17 3

REZULTATE etapa a 9-a
Gloria Buz\u - UTA 1 - 0
Farul - Unirea Urziceni 0 - 1
Poli Timi[oara - Gloria 3 - 1
Steaua - Vaslui 1 - 0
Craiova - Dacia Mioveni 1 - 0
O]elul - “U” Cluj 2 - 1
Poli Ia[i - Pandurii 1 - 0
*** - Dinamo 1 - 1
Ceahl\ul - Rapid am=nat 

ETAPA CURENTÃ
Gloria Bistri]a - Universitatea Craiova

“U” Cluj - Poli Timi[oara
UTA Arad - Ceahl\ul Piatra Neam]

Pandurii Tg. Jiu - ***
FC Vaslui - Gloria Buz\u

Unirea Urziceni - Poli Iaºi
Dinamo Bucureºti - Oþelul Galaþi 

Rapid Bucureºti - Farul Constanþa
Dacia Mioveni - Steaua Bucureºti 

GOLGHETERI dup\ etapa a 9-a
9 Goluri - Gigel Bucur (Poli Tm.)
8 goluri - Marko Ljubinkovic (FC Vaslui)
5 goluri 
Ionel Dãnciulescu (Dinamo), Cristian
Coroian (Gloria Bistriþa), Bogdan Stancu
(Urziceni)

CARTONA{E LA “U” dup\ etapa a 9-a
Galbene
Milan Jovanovic [i Park (c=te 4), Ghin-
daru, Goga, (câte 3), Negrean, Unguru[an
(câte 2), Sabo, Suciu, Tudor, Coman,
Baciu, Dolha, Olah, Savu (câte unul)
* Park st\ o etapã pentru cumul de car-
tona[e
Ro[ii: Coman, Bolohan (c=te unul)

avancronicãavancronicã

Condamnaþi sã învingã

text Dan Bodea 
(F\clia)

18. Unguru[an



Ata[amentul fa]\ de culorile clubului "U" a
generat de-a lungul anilor fapte pilduitoare,
impresionante. 

“«U» nu este numai o potcoav\ cu noroc, ci
[i un magnet adev\rat”, m\rturise[te interna-
]ionalul Laz\r Sfera. “Cum a[ putea s\-l uit pe
bunul meu prieten Marius {tef\nescu, half de
regul\ [i inter de ocazie, care a jucat\ `n cele
dou\ finale cu Ripensia, `n 1933? Marius, care
`n ultimii doi ani de facultate fusese [i func]io-
nar la o banc\ din Cluj, a preferat s\ mai fac\ un
an de armat\, tot la Cluj, dup\ absolvire, la 31 ar-
tilerie, numai [i numai ca s\ poat\ juca [i tr\i ca
«U»-ist. P=n\ la urm\, `ns\, dup\ ce s-a scurs [i
acest an, a fost mutat, `n decembrie 1934, toc-
mai la Constan]a. Crede]i c\ asta l-a putut `nde-

p\rta de «U»? Nu! O prim\var\ `ntreag\, prim\-
vara lui '35, t=n\rul contabil {tef\nescu a luat
trenul de la Constan]a `n fiecare s=mb\t\ dup\-
amiaz\, a schimbat la Bucure[ti, a mers toat\
noaptea, a sosit diminea]a `n Cluj, a dormit dou\
ceasuri "pe Dragalina" [i s-a prezentat la meci,
ca s\ joace.

Imediat dup\ joc, Marius lua trenul de `n-
toarcere, ajungea `n zori `n Bucure[ti, prindea
primul tren spre mare [i intra pe furi[, luni, `n
biroul b\ncii. Asta a durat, cum spuneam, o
prim\var\ `ntreag\. ~ntre timp, `ns\, s-a aflat la
Constan]a c\ Marius {tef\nescu e un fotbalist
bun [i c\ ar fi foarte bine s\ joace la Victoria.
Dar toate insisten]ele colegilor au fost zadar-
nice. P=n\ la urm\, Marius a fost chemat de
directorul b\ncii, Ilie Mecu. {i argumentele
directorului au fost mai puternice. Se punea
problema concedierii lui la prima `nt=rziere,
luni diminea]a. A[a s-a `ncheiat formidabila
navet\ a lui Marius {tef\nescu, pe 1.600 de kilo-
metri, la fiecare sf=r[it de s\pt\m=n\. O navet\
pe care o putem trece printre miracolele tri-
coului cu «U» pe piept”.

golurile istorieigolurile istoriei

Marius Puiu {tef\nescu este un
nume care a intrat `n istorie pentru

ata[amentul fa]\ de "U"

Fotbalistul navetist
text Gheorghe I. Bodea foto arhiva ucluj.ro
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“Nu [tiu dac\ cuvântul transferat ar putea s\ fie al\turat
numelui meu. Eu n-am p\r\sit echipa, ci serviciul m-a
obligat s\ m\ despart de cel mai frumos vis al tinere]ii
mele, «U» Cluj. Suflete[te nu m-am desp\r]it niciodat\ 
[i sunt al\turi de «U», a[a cum l-au cunoscut [i tr\it
cei din anii 1929-1935. 

Marius Puiu {tef\nescu, 
citat `n cartea «Agora "U"

O formaþie dintre cele mai bune ale lui „U” Cluj din istorie,
într-o poz\ f\cut\ la Oradea, `n 19 iunie 1932. De la stânga, pe

r=ndul de sus: Szatmarz, Ionel Ghilezan, Dobo[an, Sepi II, David,
Surla[iu, Trandafirescu II, {tef\nescu, Iancovici, Petre Abrudan.

Pe r=ndul de jos: Bulzan,  Stanoef.
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fotodocumentfotodocument

FOTODOCUMENT: Pe aeroportul din Someºeni, "U" se întoarce de la Bucureºti dupã cucerirea Cupei
României edi]ia 1965. În rândul din faþã, de la stânga, Ioan Suciu, prof. Petre Adrian, 
Paul Marcu.

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 octombrie.

Trimite]i talonul pe adresa 
SC ATOMO RO SRL

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

Câ]i s=rbi joac\ `n echipa de fotbal
Universitatea Cluj?

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

La concurs poate 
participa orice 

copil sau pãrinte 
care iubeºte

Universitatea ºi
citeºte revista noastrã. 

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

FO
TO

:a
rh

iv
a 

uc
lu

j.r
o

Prima câºtigãtoare

TRIFU ANDRA CRISTINA, prima c=[tig\toare a premiului HERLITZ, 
are abonament la meciurile Universit\]ii, a fost anul 

trecut la toate partidele “ºepcilor roºii”, lipsind doar la trei deplas\ri, 
la baschet masculin a fost în tribunã la toate partidele de pe teren 

propriu, `ns\ ]ine s\ men]ioneze c\ nu face parte din nici o grupare.



cine-s?cine-s?

Sa[a Vukas (“U” Mobitelco)
Sa[a Vukas are dubl\ cet\]enie, sârb\ [i cro-

at\, [i a venit la Cluj împreun\ cu bunul s\u pri-
eten Branko Cuic, [i el baschetbalist la “U”
Mobitelco. Are 31 de ani [i a mai jucat la Polet,
Vojvodina (Serbia), Rabotnicki (Macedonia),
Gipsar Ostrow, AZS Koszalih (Polonia), Alimos
(Grecia), Kemah (Iran). S-a adaptat repede cu
noii s\i colegi [i a ar\tat o poft\ de joc deosebit\
`n perioada de preg\tire, mai cu seam\ `n tur-
neul efectuat de echip\ `n Serbia.

Milan Medvedj (“U” Mobitelco)
Milan Medvedj este la Cluj din sezonul tre-

cut, s-a adaptat foarte bine la jocul echipei [i a
devenit titular incontestabil, de[i a fost adus
mai degrab\ ca o solu]ie de rezerv\ pentru Mar-
cel }enter, retras `ntre timp din activitate. A

înv\]at foarte bine
[i repede limba ro-
mân\ si chiar s-a sta-
bilit la Cluj împreun\
cu so]ia sa [i cu feti]a lor
de 2 ani. Are 29 de ani [i în
cariera sa a mai jucat doar în Ser-
bia, la  Iva Sabac (1998 - 2000) [i Nova
Pazova (2001 – 2002).

Zoran Krstanovic (“U” Mobitelco)
Zoran Krstanovici s-a întors la Cluj dup\ un

sezon petrecut în campionatul din Ungaria.
Este cel mai bun pivot pe care l-a avut echipa

clujean\ în ultimii ani. “Zoki” a ob]inut cea mai
bun\ performan]\ din carier\ chiar la Cluj, în
sezonul 2005-2006, când a devenit vicecampion
na]ional cu “U” Mobitelco. A intrat repede `n
inima suporterilor, care au regretat c\ a p\r\sit

echipa
la sf=r[i-

tul sezonului
2005-2006. 

Miodrag Perisic (“U” Mobitelco)
Miodrag Perisic este antrenorul care de trei

sezoane `nceac\ s\ aduc\ titlul din nou la Cluj.
Edi]ia trecut\ de campionat a fost de multe ori
pe punctul de a renun]a, a fost pus la zid de con-
ducere, pentru ca apoi s\ fie reconfirmat la
echip\. 

~i place Clujul, a `nv\]at destul de bine limba
rom=n\ [i sper\ ca `n acest an s\ `[i `ndeplin-
easc\ obiectivul, acela de a duce echipa `n finala
campionatului [i a Cupei Rom=niei.
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SÂRBII
În echipa de fotbal întâlnim 
doi sârbi, Milan [i Nemanja
Jovanovici, fãrã nicio legãturã 
de sânge, în timp ce sub
panourile din Sala Sporturilor
"Horia Demian" evolueazã Milan
Medvedj, Branko Cuic, Zoran
Krstanovic ºi Saºa Vukas, 
to]i antrena]i de compatriotul
Miodrag Perisic.
ucluj.ro magazin vã face 
o scurtã prezentare a fiecãruia.

De-a lungul timpului, tricoul lui “U“  
În ultima vreme, însã, la Cluj-Napoca
care au migrat înspre Universitatea 



CU POTCOAVÃ 
MAGICÃ PE PIEPT

Branko Cuic (“U” Mobitelco)
Branko Ciuc este un adev\rat globe-troter.

Înainte de a ajunge la Cluj, la începutul acestui
sezon a mai evoluat la Proleter, Polet, Beopetrol
(toate echipele fiind din Serbia), la Niksic
(Muntenegru), la Radnik (Bosnia), precum [i la
Azar Payam, Payam Zanjan (`n Iran) [i Al Wahde
(`n Siria).

To]i cei cinci sârbi de la “U” Mobitelco î[i
doresc ca anul acesta s\ aduc\ titlu na]ional la
Cluj.

Milan Jovanovic (“U” Cluj)
Milan este de o dezinvolturã remarcabil\.

Aflat de pu]ini ani `n Rom=nia, st\p=ne[te
aproape la perfec]ie limba rom=n\. Consider\
transferul s\u la “U” un pas `nainte `n carier\ [i
declar\ c\ aici se simte extraordinar. {i-a f\cut
mul]i prieteni [i este con[tient de faptul c\ pen-

tru `ndeplinirea obiectivului trebuie mult\ mun-
c\ [i ambi]ie. Un alt ]el al s\u este [i continui-
tatea prezen]elor sale `n echipa national\ a
Muntenegrului. ~ntrebat de ucluj.ro magazin
cum i-ar putea caracteriza pe suporterii {epcilor
Ro[ii, Milan Jovanovic a exultat exclam=nd:
“Sunt extraordinari!”. 

Funda[ul Universit\]ii nu se g=ndeste `nc\
la viitor [i declar\ c\ momentan se simte foarte
bine in tricoul alb-negru. ~ntrebat dac\ a[teapt\
s\ `nt=lneasc\ o echip\ anume `n actualul se-
zon, Milan Jovanovic r=nje[te [i d\ de `n]eles c\
a[teapt\ Ziua Na]ional\ a Rom=niei.

Nemanja Jovanovic (“U” Cluj)
Actualul golgeter al “{epcilor Ro[ii”, cu 2

reu[ite `n campionat [i 2 `n Cupa Rom=niei,
Nemanja Jovanovic a acceptat s\ ni se dest\i-
nuie f\r\ niciun capriciu. 

Nemanja ne-a relatat c\ se trage dintr-o
familie de sportivi. Mama sa a fost o handbalist\
renumit\, `n timp ce tat\l s\u a jucat si el fotbal
ani buni. Fratele s\u mai mic le-a c\lcat pe urme
at=t tat\lui s\u c=t [i atacantului lui “U” [i joac\
fotbal ca mijlocaº pentru o echip\ de juniori din
Serbia. Jovanovic `l consider\ pe Adrian Falub
cel mai bun antrenor cu care a lucrat [i este con-
vins c\ `n Rom=nia sunt foarte pu]ine echipe
care pot `nvinge Universitatea, `n condi]iile `n
care lotul alb-negrilor este motivat la maxim.
Nemanja pune `nceputul slab de campionat pe
seama lipsei de concentrare din s=nul echipei [i
a ghinionului. 

Mesajul lui c\tre fanilor {epcilor Ro[ii,
transmis prin intermediul ucluj.ro magazin:
“Veni]i la stadion `n num\r c=t mai mare! Avem
cea mai frumoas\ galerie din ]ar\.”
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Nume: Republica Serbia
Capitala: Belgrad
Limb\ oficial\: s=rba
Alte limbi: ungara, croata, slovaca, rom=na, rusa,

albaneza
Forma de guvern\m=nt: republica

semipreziden]ial\
Pre[edinte: Boris Tadic
Prim-ministru: Vojislav Kostunica
Suprafa]\: 88,361 km²
Popula]ie: 10 milioane
Ora[e importante: Novi Sad, Nis, Kragujevac,

Leskovac, Subotica
Religie: ortodox= (84%)
Moneda: dinarul s`rbesc
Ziua na]ional\: 15 februarie

titluri mondiale are `n 
palmares na]ionala de

baschet a Serbiei: 1970,
1978, 1990, 1998, 2002. 

A luat aurul la Olimpiada
din 1980 [i a ob]inut `nc\

8 medalii de aur la
Campionatele Europene.5

 a fost îmbrãcat de diverse genera]ii de medici, avoca]i, profesori.
se vorbe[te [i se joacã [i sârba, datoritã numero[ilor sportivi 
din aceastã zonã a Europei. 







TOP 5 GENERATII  
Una dintre `ntreb\rile care 
`i fr\m=nt\ dintotdeauna pe 
suporterii Universit\]ii Cluj este 
"care a fost cea mai bun\ echip\ 
a clubului?". ucluj.ro magazin
`ncearc\ s\ ofere un r\spuns.

text Don Antonescu foto arhiva ucluj.ro

1. Generaþia '60
A adus singurul trofeu major din istoria

clubului: Cupa Rom=niei din 1965. ~n acei ani,
la "U" jucau nume ca Ivansuc, Mogu], Marcu,
Adam, Szabo, Ne[u, Gr\jdeanu, Georgescu,
Remus C=mpeanu, Uif\leanu, Dan Anca,
Solomon, Must\]ea, Petru Emil sau Mateianu.

2. Genera]ia '30
~n primele campionate organizate `n Ro-

m=nia, "U" era una din cele mai titrate echipe.
~n 1932-1933, clujenii au ocupat locul 2 `n
clasament, dup\ care s-au mai calificat de
dou\ ori `n finala Cupei. Pe vremea aceea au
`mbr\cat tricoul alb-negru Laz\r Sfera, Sepi II,
Sepsi, Iancovic, Gain, Ghilezan, David, Ploe[-
teanu, {tef\nescu, Surla[iu...
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,

2. Genera]ia ‘30



 ALL TIME LA “U” 
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1. Genera]ia ‘60



TOPUL LUI...
Emil Szolomajer

1. Generaþia '60
2. Generaþia '30
3. Generaþia '90
4. Generaþia '80
5. Generaþia 2.000

portar Universitatea Cluj

TOPUL LUI...
Cãlin Sabãu

1. Generaþia '60
2. Generaþia '40
3. Generaþia '50
4. Generaþia '70
5. Generaþia '90

suporter

TOPUL LUI...
Dan Bodea

1. Generaþia '60
2. Generaþia '40
3. Generaþia '50
4. Generaþia '70
5. Generaþia '90

ziarist F\clia

TOP 5 GENERATII ALL TIME LA “U”
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3. Genera]ia '80
O genera]ie de excep]ie, care, din

p\cate, nu a ob]inut niciun trofeu `n
epoca `n care fotbalul era dictat de
min]i comuniste, iar titlurile se
`mp\r]eau `ntre Steaua [i Dinamo. 

De amintit juc\tori ca Tim
C=mpeanu, Sab\u, Pojar, Meszaros,
Muzsnay, Dobrot\, Ciocan, Cavai,
L\z\reanu, Biro, Iasko, Ciucur,
Suciu, Poraczky, Boca, Fe[nic, Boeru,
F=[ic etc.

4. Genera]ia '40
~ntr-un moment de cump\n\ al

istoriei Universit\]ii juc\torii au
]inut steagul sus. Au refuzat s\ joace
`n campionatul Ungariei, s-au refu-
giat la Sibiu, unde nu doar c\ au
supravie]uit, dar au prins [i o final\ a
Cupei Rom=niei. 

Luca, Szoboszlay, Dasc\lu, Co-
racu, fra]ii Medrea, Joja, Jifcovic sau
Dumitra[ sunt nume de legend\,
scrise cu litere de aur `n cartea de is-
torie alb-neagr\.

5. Genera]ia '90
Dup\ Revolu]ie s-a n\scut o alt\

genera]ie remarcabil\, care a ajuns
de dou\ ori `n semifinalele Cupei Ro-
m=niei. ~n ace[ti ani s-au afirmat
Falub, Prunea, {andru, Colceag, Ra-
du Sabo, Marius Popescu, Maier,
Tru[c\, Cioloboc, Zanc, Br\tianu,
Predatu, Dican, Kadar sau Ritli.

3. Genera]ia ‘80

4. Genera]ia ‘40

5. Genera]ia ‘90



Cine este
PAOK Salonic

Anul `nfiin]\rii: 1926
Titluri na]ionale: 2
Cupe ale Greciei: 3
Cupe Europene: 2
Sal\: PAOK Sports Arena
Locuri: 8.700
Culori: alb-negru

Salonicul impresioneaz\ de la
primul contact prin furnicarul de
ma[ini [i prin arhitectura deo-
sebit\ a cl\dirilor. Nu este nici mai
curat, nici mai sigur ca Bucure[-
tiul, s\ zicem. 

Diferen]a apare c=nd vorbim de
infrastructur\ - PAOK Sports Arena
este “casa” adversarilor no[tri din
FIBA Eurocup, o sal\ impresio-
nant\, cu 8.100 de locuri, cum nu
g\se[ti nic\ieri `n Rom=nia. 

Echipa ucluj.ro magazin
este `nt=mpinat\ cu uimire [i ama-
bilitate nedisimulat\, care conti-
nu\ [i c=nd le explic\m c\ vom fi
adversari. Managerul complexului
ne conduce prin birouri, ne arat\
un mic col]i[or cu trofee, vorbind

trufa[: “Sunt doar cele neimpor-
tante! Cele cu adev\rat pre]ioase le
]inem `ntr-un loc securizat la care
nu are acces nimeni!”. 

Suntem apoi `ndruma]i spre
sal\, printr-un centru de pres\ mo-
dern [i dotat cu tot ce trebuie. De
cum intr\m `n sal\, ne trece un fior
- este un adev\rat crater plin cu `n-
semnele alb-negre ale PAOK-ului,
pe fundul c\ruia se vede, ca o ma-
chet\, terenul de joc. Tribunele 
abrupte ce con]in cele peste 8.000
de locuri pe scaune `]i dau senza]ia
c\ e[ti `ntr-o catedral\. 

Vacarmul este, cu siguran]\,
insuportabil `n timpul meciurilor,
fanii greci fiind cunoscu]i pentru
coregrafiile lor.

Facem poze, trecem pe l=ng\ o
mas\ a presei cum nu g\sim nici
pe stadioanele rom=ne[ti [i mer-
gem `n biroul managerului, pentru
a sta de vorb\. 

~n c=teva minute afl\m c\ vom
juca cu una dintre legendele bas-
chetului grecesc, care are multe
reu[ite r\sun\toare `n palmares:
c=[tig\toare a European Cup `n
1991 [i finalist\ `n 1992 [i 1996,
c=[tig\toare a Cupei Korac `n 1994,
a campionatului grecesc `n 1959 [i
1992 [i a Cupei Greciei `n 1984 [i
1995 [i a `ncheiat European Cham-
pionship pe locul 3 `n 1993.

Din p\cate echipa este plecat\
`ntr-un turneu de preg\tire `n Spa-
nia, astfel c\ nu putem vorbi cu
niciun juc\tor [i nici cu antrenorul
echipei.

PAOK (ini]ialele vin de la Pan-
thessalonikios Athlitikos Omilos
Konstantinoupoliton) are o mare ri-
val\ `n Salonic, pe ARIS, pere]ii cl\-
dirilor din ora[ fiind c=mpul de b\-
t\lie al fanilor celor dou\ grup\ri. 

Ni se dau detalii cu m=ndrie des-
pre num\rul mare de abona]i, peste
2.000, pe care `i are echipa, speci-
fic=ndu-se c\ la meciurile obi[nuite
vin peste 4.000 de spectatori. 

~nghi]im `n sec, g=ndindu-ne la
ce `i a[teapt\ pe baschetbali[tii
no[tri [i le promitem gazdelor
noastre c\ ne vom revedea, fie la
Salonic, fie la Cluj, unde le preg\-
tim o primire de zile mari. 

O fi PAOK o legend\ `n Grecia,
dar [i “U” are multe mii de inimi
care bat al\turi de ea! 
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reportajreportaj

text [i foto Don Meetik_U [i Ionela F\t (Salonic)
(mai multe imagini de la PAOK Salonic pe ucluj.ro)

Tragerea la sor]i a adversarului din turul preliminar al FIBA Eurocup nu a fost una favorabila
baschetbali[tilor de la “U” Mobitelco. ~n calea lui Perisic & Co. a ie[it un nume cum nu se poate mai greu

de digerat - PAOK Salonic. ucluj.ro magazin a vrut s\ vad\ ce se ascunde `n spatele acestor ini]iale!

PAOK, legenda Greciei

LOTUL LUI PAOK SALONIK
1.Karakousis Aristotelis (manager)
2.Thomas Anthony Baldwin (antrenor

principal)
3.Dimitrou Nikolaos (antrenor secund)
4.Erdem Can (antrenor secund)
5.Aftosmidis Dimitrios (fizioterapeut)
6.Andrew Fogel (PG)
7.Antony Lee Humphrey (SG)
8.Mamoutou Diarra (FG)
9.Marjanovic Ninoslav (PFW)
10.Saunders Edmund (C)
11.Charitopoulos Dimitrios (PFW)
12.Tsiakos Georgios (PFW)
13.Zoltan Horvath (C)
14.Verginis Dimitrios (PG)
15.Galazoulas Karolos (PG)
16.Demertzis Ioannis (PG)
17.Sfeikos Thrasivoulos (G)
18.Giannopoulos Charalampos (FW)
19.Vasileiou Ioannis (G)



blog monocolorblog monocolor

~n etapa a IX-a a campionatului
mioritic, Universitatea Cluj a jucat
duminic\ la O]elul, `n Gala]i. ~n vreme
ce echipa a plecat vineri `nspre Bucu-
re[ti cu un charter, Don Antonescu &
Don Sheriff au preferat s\ se depla-
seze-n capitala ]\rii pentru ni[te [me-
nuri [i combina]ii, cu un Opel din anii
‘80. O coaj\ de autoturism c\reia nu-i
func]iona nici vitezometrul [i nici elec-
tromotorul, fiind nevoi]i s\ o `mpingem
de fiecare dat\ c=nd scoteam cheia din
contact. 

Dar s\ trecem la meci, c\ blogul nu
este pentru mecanici auto, nici pentru
tinichigii auto [i nici pentru elec-
tricieni, de[i [i ei sunt invita]i s\ ne
citeasc\! Gala]iul l-am g\sit fl\m=nzi,
astfel c\ am servit Prosciuto e Funghi,
fix `n centrul ora[ului, l=ng\ Hotelul
Carpa]i, acolo unde era parcat auto-
carul lui “U”, acolo unde au parcat
juc\torii. 

Despre meci, ce-ar fi de spus? Din
nou reu[im s\ deschidem scorul, s\
conducem la pauz\, s\ fim egala]i dup\
pauz\ [i, `n cele din urm\, s\ pierdem

`n ultimul sau `n ultimele minute de
joc. Deja ne-am s\turat. Pe de alt\
parte, am v\zut cu to]ii o Universitate
Cluj mai curajoas\, ce-[i creeaz\ mai
multe ocazii de poart\ [i `ncepe s\-[i
domine adversarele. Dar e prea pu]in,
c\ci ultimele minute ne sunt fatale.
Optimismul la nivelul conducerii nu
este neap\rat unul adev\rat, el vrea
doar s\ inspire `ncredere juc\torilor,
`ncredere ce a cam p\r\sit vestiarul
Universit\]ii. 

Din nou spunem c\ urm\toarele
meciuri sunt capitale. A[a au fost [i
anterioarele, a[a au fost [i primele.
Vom vedea ce va fi. Oricum, o victorie
cu Timi[oara [i una la Craiova ne-ar
face s\ ced\m lanterna ro[ie oricui, noi

s\ ne sc\p\m de ea. Orice-ar fi `ns\,
noi, suporterii, r\m=nem al\turi de “U”
p=n\-n p=nzele albe [i dincolo de ele. 

Drumul spre Bucure[ti, c\ abia luni
am pornit la Cluj, a fost obositor [i chi-
nuitor. Oare dac\ un meci de fotbal ar
fi avut doar 45 de minute, c=te puncte
am fi avut acum? Pe ce loc am fi fost?
Oare dac\ un meci ar dura nu dou\, ci
trei reprize, oare cum am fi jucat `n cea
de-a treia repriz\? 

A[tept\m `nfrigura]i urm\toarea
serie de meciuri: acas\ cu Timi[oara, la
Craiova [i acas\ cu Steaua. Dup\ nou\
etape, pare o utopie s\ ne salv\m de la
retrogradare. Dar s-au mai v\zut mi-
nuni [i alt\dat\. Nu ne r\m=ne dec=t s\
sper\m. Haide “U”!

Ma[ini vechi, pizza iami-iami, 
electromotoare, pauz\-sfetnic prost

[i campionate cu meciuri cu una, 
dou\ [i trei reprize

Blog dunãrean
text ºi foto Don Sheriff
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“Strãmoºii”
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text Don Slater, Don Axaphat 
foto arhiva ucluj.ro, sepcile-rosii.com

Universitatea Cluj s-a bucurat întot-
deauna de un numãr mare de suporteri
care au încercat sã se strângã în grupuri
pentru a se organiza mai bine. Punctul de
referinþã pentru aceastã miºcare sunt anii
’90, când pe stadionul de pe malul Some-
ºului ºi-au fãcut apariþia o serie de facþiu-
ni, prin intermediul cãrora fanii lui “U” în-
cercau sã se identifice cu spiritul universi-
tar. Vicisitudinile vremii  au “rãpus” multe
astfel de grupãri, dar prin ceea ce au fãcut
pentru “U”, ele vor rãmâne mereu în isto-
rie.

Cel mai mare cartier al Clujului si al Ar-
dealului, M\n\[turul (circa 120.000 de
locuitori), nu putea sã lipseascã din viaþa
echipei fanion a oraºului. Astfel, în urmã
cu cinci sezoane, Mãnãºturul a fost repre-
zentat pe “Moina” de cãtre patru brigãzi:
Ultras Mãnãºtur, Falange d’Assalto, Legi-
one Antonescu precum ºi Brigada Mãnãº-
tur. Ulterior, aceste grupãri aveau s\ se
uneasc\ sub un singur nume: M\n\[tur
Clan.

A fost probabil cea mai importanta bri-
gadã pe care a avut-o Mãnãºturul. A apãrut
în 2003 ºi, deºi s-a desfiinþat un an mai
târziu, a rãmas în mintea tuturor drept bri-
gada etalon a Manãºturului. Brigada nu-
mãra circa 200 de
membri, media de

vârstã fiind undeva pe la 23-24 de ani.
Dupã cum ne declarã un fost membru mar-
cant al brigãzii, cei din clan erau destul de
implica]i în viata galeriei [i a echipei de
fotbal. “Eram în B pe locul 10 sau 11 ºi
porneam din Mãnãºtur câte 200-300 ºi în
deplas\ri mergeam c=te 40-50”. 

Deºi în Europa fenomenul ultras se dez-
voltã încã de prin anii ‘70, în România ºi
implicit în peluza clujeanã fenomenul pã-
trunde abia prin anii ‘90. Din aceste consi-
derente, brigãzile ca Mãnãºtur Clan pot fi
considerate drept pionieri ai miºcãrii. Oa-
menii ce au prins acei ani în tribunã, încu-
rajând echipa, se pot mândri cã au prins
ultimii ani ai unui fotbal romantic, care se
juca din pl\cere, ai unei galerii care îºi
`ncuraja favoriþii din suflet ºi care fãcea
din fiecare meci o sãrbãtoare. Nu existau
fulare personalizate ºi nici geci. Brigada
avea într-adev\r banner de gard, dar ceea
ce îi unea pe toþi m\n\ºturenii era iubirea
pentru “U” ºi dorinþa de a susþine echipa
împreunã ºi, de ce nu, de a se simþi bine la
meciurile de acasã ºi în deplasãri. Cuvin-
tele suporterului vorbesc de la sine: “Pe
vremea aceea nu era povestea asta cu ban-
nerul brigãzii pe gard. Ne înt=lneam sã
mergem la meciuri, sã bem un jinars”. Cine
stã `n Mãnãºtur desigur îºi aminteºte
vacarmul pe care clanul îl fãcea în ziua

deplasãrii, sculând cartierul cu noaptea în
cap. ”Sculam tot Mãnãºturul dimineþile
când jucam acasã ºi nopþile când plecam în
deplasare”. 

Ce îi unea pe mãnãºturenii din clan mai
mult decât dragostea faþã de “U” era pri-
etenia. Se înt=lneau înaintea deplasãrilor
acasã la unii dintre ei, fãceau de m=ncare
pentru deplas\ri, îºi fãceau toate planurile.
Tot ce conta era sã se simtã bine.

Motivul pentru care brigada a dispãrut
în 2004 nu este unul clar. Probabil matu-
rizarea membrilor, confruntarea cu noile
probleme, modificãrile peluzei care a evo-
luat tot mai mult spre un fenomen stan-
dardizat, fãrã pic de romantism, au dus la

Gruppo Centrale ºi Ultras Grigorescu

Logo-ul celor de la M\n\[tur Clan

Dun\rii Boys

Gruppo d’Assalto



peluzei
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desfiinþarea brigãzii. Însã membrii ei
susþin în continuare Universitatea, iar ado-
lescenþii de atunci au crescut ºi probabil
fac parte din alte brigãzi.

Mãnãºtur Clan poate fi considerat mai
mult decât un pionier pe planul ultra’ clu-
jean, poate fi considerat o pepinierã pentru
brigãzile actuale din peluza clujeanã.

Grupãrile din acea vreme erau alcãtuite
pe considerente zonale, spre deosebire de
facþiunile ce ocupã în prezent peluza sta-
dionului lui “U”. Cu mici excepþii, fiecare
cartier alcãtuia o grupare.

O altã grupare ce nu mai existã azi este
cea a suporterilor din zona centralã a

oraºului. 

Gruppo Centrale se confunda cu un per-
sonaj cunoscut în galeria clujeanã, medic [i
membru fondator al grupãrii. În 1999,
Seven a format împreunã cu fratele sãu ºi
cu o mânã de prieteni Gruppo Centrale.
“Trupa o aveam deja, cu numele ne-a ajutat
Cãlin Miºan”, precizeazã suporterul. Cu
toate cã erau puþini, gruparea centralã s-a
remarcat prin devotamentul faþã de culo-
rile clubului. Nu multe grupãri au apucat
sã-ºi afiºeze banerul în localitãþi cum ar fi
Ineu, Câmpulung Muscel sau Sãrmãºag. De
altfel, în rândurile grupãrii [i-au g\sit loc
în acea vreme persoane respectabile. Me-
dic, jurist ori inginer, toþi cântau cot la cot
pentru Universitatea.

În sezonul trecut, Seven
avea s\ fie cooptat în staff-ul

echipei de fotbal. Cu el pe ban-
ca lui “U”, “centralii” au l\sat-o

mai moale. “Lipseau de la meciuri
[i nu mai aduceau bannerul la sta-

dion”, ne m\rturise[te clujeanul. Gru-
parea s-a desfiinþat anul acesta, iar cei

ce au fost odatã Gruppo Centrale vin în con-
tinuare la stadion.

Un cartier precum Grigorescu nu putea
sã nu dea peluzei clujene o brigadã. ªi ast-
fel apare Gruppo Grigo în anul 2002, anul
primei confruntãri în divizia B cu echipã si-
tuatã într-un deal la marginea Clujului.

ucluj.ro magazin vã prezint\ cele mai cunoscute
grupãri care de-a lungul anilor au þinut sus stindardul
lui “U” în tribunele b\trânului  “Ion Moina”. 

Gruppo Grigo nu s-a vrut a fi o grupare ul-
tras, de aceea nu putem vorbi nici despre o
desfiinþare oficialã, deºi bannerul lor nu a
mai apãrut de o bunã bucatã de vreme pe
gard. “Nu am fost o brigadã ultras ºi oficial
nu ne-am desfiinþat”, susþine fanul lui “U”.
Cu toate cã nu erau Ultras, se pot l\uda cu
primul site de grupare unde se gãseau
multe poze noi ºi vechi ale echipei de fotbal. 

La `nceputuri, gruparea numãra ºase
membri, însã cu timpul au ajuns la circa 25
de oameni, cu o medie de vârstã undeva pe
la 20-21 de ani. “Eram ºase, opt oameni
mai în vârstã, adicã 23-24 ani ºi restul ceva
mai tineri, pe la 18 ani”, completeazã
suporterul. În zi de meci toþi bãieþii din
Grigorescu se adunau în parcul cu toboga-
nul mare ºi porneau împreunã spre sta-
dion, pentru a face spectacol alãturi de
celelalte brigãzi existente atunci. 

Deºi se naºte într-o perioadã când nu se
punea accent pe fenomenul ultras, cei din
Gruppo Grigo aveau tricouri ºi ºepci per-
sonalizate, steaguri, baner de gard. Însã
pentru ei mai mult conta sã meargã în mod
organizat la meci, sã susþinã Universitatea,
sã trãiascã împreunã pentru echipã ºi sã
aduca lumea la stadion.”Pe atunci ne orga-
nizam pe cartiere. Erau ºi mici orgolii în
joc, vroiam sã strângem cât mai multã lu-
me lângã noi pentru cã din Grigorescu des-
tul de puþini mergeau atunci la meciuri”, ne
mãrturiseºte clujeanul.

Membrilor brigãzii le-au rãmas întipã-
rite în minte deplasãrile din eºaloanele
inferioare, pe “la sate” cum le numesc ei.
O deplasare interesantã fiind cea din
Zalãu, în divizia C, când cei din Gruppo
Grigo au mers cu o zi `nainte, pentru a se
simþi bine uitând c\ echipa joacã `n
eºalonul 3 al þãrii. “Specialitatea noastrã
e bãutura numitã «Keberek». E un ames-
tec din vodcã ºi fanta de lãmâie. De obicei
asta consumam ca sã nu ne oprim de
at=tea ori pentru a ne elibera vezica. De
multe ori am intârziat la meciuri din cauzã
cã am bãgat cam multe beri ºi am f\cut
cam multe pisstopuri”, îºi aminteºte, cu
zâmbetul pe buze, unul dintre fani.

Peluza actualã a stadionului lui “U” a
devenit în timp maturã, respectatã în toatã
þara,  cu brigãzi ultras care fac spectacol ºi
aduc lumea la stadion. Însã toate acestea
nu ar fi fost posibile fãrã grup\ri mai mult
sau mai puþin ultras ca Gruppo Centrale,
Gruppo Grigo sau Mãnãºtur Clan. Mulþi din-
tre copiii ce au crescut pe lângã aceste
brigãzi au ajuns astãzi sã facã parte din
peluza clujeanã ºi sã o ridice. De altfel, au
mai existat [i alte grup\ri, ca Dun\rii Boys,
Superiori, Gheorgheni Side ºi altele care
au dat ºi ele membri pentru frumoasa
peluzã pe care o vedem cu toþii astãzi. 

Pentru a putea sã ne uitãm cu mândrie
ºi optimism spre viitor trebuie sã ne uitãm
cu mândrie spre trecut, iar când vine vorba
de trecutul peluzei clujene, mândria vine
de la sine.

Superiori Gheorgheni

Perversi Superiori
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picãturipicãturi
alb negrealb negre

1“U” a reu[it s\ `nving\ forma]ia FC Vaslui `n [aisprezecimile
Cupei Rom=niei cu scorul de 3-0 [i s\ se califice `n optimi.
Juc\torii au p\rut foarte motiva]i [i dornici de a ob]ine prima

victorie. Adrian Falub, tehnicianul studen]ilor a dat credit unor
juc\tori care au evoluat mai pu]in `n acest sezon, iar ace[tia nu i-au
tr\dat `ncrederea. Szolomajer, Iodi, Suller au f\cut un meci foarte
bun, evolu]ia lor fiind decisiv\ `n ob]inerea victoriei.

2Juc\torul transferat `n urm\ cu c=teva s\pt\m=ni, Romik
Khachatryan este un real c=[tig pentru echip\. A reu[it s\ se
integreze foarte repede [i s\ presteze un fotbal de calitate.

Este acel mijlocas b\t\ios de care aveam mult\ nevoie. A reu[it s\
fac\ numeroase recuper\ri [i s\ pun\ echipa `n situa]ii de a marca
at=t `n meciul cu Gloria Bistri]a, c=t [i cu FC Vaslui, cu Dinamo sau
cu O]elul Gala]i.

3Echipa de rugby a Universit\]ii Cluj a dat 2 juc\tori la Na]io-
nala Rom=niei care a participat la Cupa Mondial\, Csaba Gal
(foto, `n galben `n picioare) [i {tefan Ciuntu, ultimul convo-

cat din cauza accident\rii unui juc\tor. Echipa na]ional\ de rugby
a Rom=niei a `ncheiat competi]ia cu 5 puncte, reu[ind s\ `nving\
selec]ionata similar\ a Portugaliei. “U” Cluj a `nceput foarte bine
[i sezonul regulat, debut=nd cu dou\ victorii, ambele `n deplasare,
cu Olimpia Bucure[ti [i cu Grivi]a Bucure[ti.

4Interven]ia chirurgical\ suferit\ de Szilagyi Zsolt la Bologna
a fost reu[it\. Fotbalistului clujean i s-a ref\cut cartilajul [i
i s-a tensionat tendonul rotulian la genunchiul afectat. Sisi a

fost `nso]it `n Italia de fostul medic al Universit\]ii, Mihai Boc[an.
Peste [ase luni, el se va `ntoarce la Bologna, pentru a i se scoate
[urubul care fixeaz\ tendonul. O alt\ veste bun\ este c\ liga-
mentele lui Szilagyi nu sunt afectate.

1Cristian Cucola[, ziarist la Pro Sport s-a ]nc\p\]=nat s\ scrie
despre meciul din Cupa Rom=niei c`[tigat de studen]i cu
scorul de 3-0. Ziaristul care s-a zb\tut pentru a deveni ofi]er

de pres\ la *** a semnat miercuri 26 septembrie un material inti-
tulat “Strig\t de eliberare”. Talentul s\u de mare jurnalist s-a
dezl\n]uit [i Cristi a bifat nu mai pu]in de 3 gafe. L-a botezat pe
Dorin Goga numindu-l Adi, i-a pocit numele lui Szolomajer scriind
“Szolomayer” [i a gre[it servantul golului 3 al gazdelor. ~n locul lui
Adrian Olah care a centrat pentru Nemanja Jovanovic, Cristi l-a
trecut servant pe Ghindaru. Totu[i e de remarcat c\ a dat scorul
corect.

2Problema stadionului e departe de a fi finalizat\. Autorit\]ile
locale dau dovad\ de un dezinteres total. Se `nfiin]eaz\
comisii, se fac caiete de sarcini cu preten]ii exagerate [i se

dezbate problema `n 2 minute. Firmele interesate de acest proiect,
al stadionului sunt tratate cu
dispre]. Am `nghi]it minciuna
acum aproximativ 4 ani c=nd am
votat suflarea portocalie. Prima-
rul ne-a promis un stadion dar
noi ne-am ales cu o ruin\. CJC,
proprietarul arenei a vopsit 3
garduri [i a `n\l]at 2 st=lpi [i se
bate cu pumnul `n piept c\ am
primit licen]a chiar dac\ numai
un prost ar putea crede c=
aceasta nu a venit pe filiera
politic\. 

3Credem c\ Sandu Negrean e orice numai juc\tor de fotbal nu.
Ar putea deveni inginer, contabil, avocat sau chiar medic. Dar
nu fotbalist. Sezonul trecut, `n divizia B, Negrean a reu[it `n

tot returul s\ `nscrie un singur gol [i acela venit `ntr-o situa]ie `n
care Goga a driblat tot [i Sandu a r\mas cu poarta goal\. La me-
ciul de la Bucure[ti, `mpotriva campioanei Dinamo, Negrean a
intrat `n ultimele 8 minute ale `nt=lnirii [i a reu[it performan]a de
a nu atinge mingea. Este foarte lent, pierde mingea u[or, se
`ncurc\ `n propriile driblinguri [i [uteaz\ ca o b\tr=nic\ parali-
zat\.

4Echipa de fotbal e pe ultimul loc. Juc\m bine doar o repriz\
dup\ care ne pierdem. Finalurile de partide sunt adev\rate
co[maruri pentru noi. ~n meciul cu Gloria Bistri]a am f\cut o

prim\ repriz\ remarcabil\, pentru ca `n final s\ fim egala]i [i
priva]i de cele 3 puncte at=t de necesare. Psihicul este principalul
inamic al echipei care nu [tie s\ gestioneze avantajul de pe tabel\.
La Gala]i am condus iar, dar lipsa de concentrare a f\cut ca “U” s\
plece de acolo cu 0 puncte. Nu am reu[it nicio victorie `n campi-
onat de[i am avut nenum\rate [anse. 



C=nd majoritatea fetelor se
jucau cu p\pu[ile, Adelina pre-
fera s\ mearg\ la meciurile Uni-
versit\]ii din divizia C `mpreun\
cu tat\l s\u. Ea face parte dintr-o
familie `n care simbolul “U” este
mereu prezent. Mama, fratele
precum [i tat\l Adelinei sunt
suporteri ai {epcilor Ro[ii. Ade-
lina ne m\rturise[te c\ s-a `n-
dr\gostit de “U” de la primul
meci de fotbal la care a fost `n
divizia C. Camera ei este plin\
cu postere `n culorile Univer-
sit\]ii, iar din garderob\ nu lip-
se[te fularul, e[arfa sau jacheta

Adelina,
prima candidatã

miss “U”miss “U”
cu `nsemnele clubului. Adelina
frecventeaz\ [i meciurile de bas-
chet masculin ale echipei “U”
Mobitelco [i pe cele de handbal
feminin ale echipei “U” Jolidon
`nso]it\ de tat\l ei. Ea ne m\rtu-
rise[te c\ a fost `n foarte multe
deplas\ri cu tat\l ei c=nd “U”
juca `n diviziile inferioare, iar la
unele chiar [i mama ei a fost

prezent\. Adelina ne-a impre-
sionat c=nd ne-a demonstrat
c\ [tie foarte multe din isto-
ria de 88 de ani a Univer-
sit\]ii. ~l admir\ foarte mult
pe Szolomajer, at=t ca juc\tor
c=t [i ca om. 

Intra]i pe ucluj.ro pentru a
vedea o galerie foto cu fru-
moasa domni[oar\!

Toate fetele frumoase care
]in cu “U” sunt a[teptate s\
intre `n concurs! Trimite c=-
teva poze reprezentative cu
tine pe ucluj@ucluj.ro [i po]i
fi urm\toarea concurent\!

CV
Adelina Popa

Data na[terii: 11.08.1991
Greutate: 51 kg
~n\l]ime: 1,65 m
Culoare preferat\: verde
Ocupa]ia: elev\ `n clasa a X-a
la Liceul de Telecomunica]ii


