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~ncã vãd în somn tribuna la meciul cu Mioveni.
Simt încã mirosul de fumigenã aprinsã la începutul
meciului. Aud vuietul miilor de glasuri care au cântat
în acea zi. Încet, încet, realizez cã timpul a trecut.
Revin la prezent...

E deja etapa a 11-a. Avem 4 puncte. Dup\ pro-
movare nu am întâlnit “U”-ist care s\ nu fie convins
sut\ la sut\ ca vom "rupe tot" sezonul acesta. 

{i eu eram la fel. Dac\ înainte de prima etap\
cineva mi-ar fi spus c\ vom avea doar patru puncte
dupã 11 meciuri, a[ fi râs de el [i a[ fi pus pariu c\
finalul turului ne va g\si pe podium. Cred c\ m-am
l\sat prea u[or dus de valul promov\rii. Vedeam în
Adi Falub un Mesia, un “U”-ist perfect. 

Am sperat pân\ prin etapa a 5-a c\ vom ob]ine
prima victorie. C\ el nu va fi înl\turat. Am sperat de-
geaba. S-a dovedit pân\ la urm\ c\ nu e destul sã fi
sufletist ca s\ ai succes în meseria ta. Uneori e
nevoie [i de tupeu. Inevitabilul s-a produs, lipsa de
succese a echipei l-a decapitat pe antrenor. 

A venit altul, nu e “U”-ist dar se recomand\ ca
unul profesionist. La Craiova parc\ s-a v\zut o schim-

bare. Regele a murit, tr\iascã regele. Falub a plecat,
tr\iasc\ Mul]escu. 

Suntem într-o situa]ie delicat\ din care nu [tiu
cum vom ie[i. Azi întâlnim cea mai scârboas\ echip\
româneasc\ din câte au existat vreodat\. Nu mai pot
fi optimist. Nu [tiu cine mai e în momentul de fa]\.
Fie ce va fi. 

Sincer, [i dac\ vom retrograda, nu voi plânge. La
fel voi iubi echipa [i în prima lig\, [i în a doua [i în
a treia. Nu îmi pas\ c\ juc\m cu Dinamo sau cu
Arie[ul Turda. Vreau doar sa îi v\d pe b\ie]ii no[tri c\
plâng dup\ înfrângeri. 

A[a cum voi plânge [i eu dac\ în 1 decembrie nu
vom da clas\ turmei de portughezi din deal. Îns\ am
convingerea c\ Dumnezeu va fi cu noi. Niciodat\ în
istorie nu au învins str\inii pe p\mânt românesc. 

Românii vor învinge [i de data aceasta, chiar de
ziua lor... 

Dac\ nu cumva î[i d\ Dumnezeu autogol! 

Nu voi plânge 
de 1 Decembrie
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De vorb\ cu...

Dintre fotbali[tii seniori ai Universit\]ii care 
au trecut prin episodul bejeniei de la Sibiu mai
supravie]uiesc doar doi: Mircea Luca [i Nicolae
Szoboszlay. Ultimul dintre ei a dep\nat amintiri 

din cel de-al doilea r\zboi mondial
text Don Antonescu foto Corneliu Rusu

Nicolae Szoboszlay s-a n\scut `n 18 iulie 1925,
la Or\[tie, `n jude]ul Hunedoara. A debutat `n
echipa de seniori a Universit\]ii Cluj `n 1943 [i a
jucat `n echipamentul alb-negru timp de c=teva
luni. 

~mpreun\ cu echipa
ucluj.ro, fostul portar a f\-
cut o incursiune `n timp, iar
m\rturiile lui vor fi folosite
[i `ntr-un documentar des-
pre istoria lui “U” ce va fi
lansat `n iarn\.

“Fiind elev la Aiud, `n ul-
timul an de liceu, cinci din-
tre noi jucam `n echipa ora-
[ului. Tot `n Aiud era un avo-
cat, Mar]ian, mare suporter
al Universit\]ii, care le-a
atras aten]ia conduc\torilor
echipei c\ exist\ ni[te tineri
talenta]i. Am jucat de vreo
dou\ ori `mpotriva «Avangardei» Sibiului, a[a se
numea atunci echipa de rezerv\, unde m-am
remarcat... am ap\rat destul de bine. Juc\torii
mari au asistat, m-au v\zut [i m-au simpatizat”,
`[i aminte[te el.

~n urm\toarea var\, urma s\ joace echipa
Aiudului cu prima echip\ a Universit\]ii, refu-
giat\ la Sibiu. Era `n anul 1943. “A fost foarte
mult\ lume la meci. M-a impresionat de la `nceput

echipamentul. Culoarea ne-
gru cu alb, care mi s-a s\dit
`n suflet. Poate sunt subiec-
tiv, dar sunt cele mai fru-
moase culori sportive. Apoi
am remarcat fizicul impre-
sionant al majorit\]ii juc\-
torilor de la «U»: Toni
Dasc\lu, Coracu, doctorul
Luca, Bretoteanu... [tiu [i
acum echipa pe de rost. ~mi
amintesc c\ am scos un 11
metri tras de puncheur-ul
echipei, Toni Dasc\lu, [i am
fost invitat la cin\, la ban-
chetul de sear\”, continu\
Szoboszlay s\-[i depene

amintirile.
Seara, a fost impresionat p=n\ la lacrimi de

c`ntecele Universit\]ii, c=ntate chiar de corul
juc\torilor: “Atunci am spus `n sinea mea c\ la
alt\ echip\ nu m\ duc”. 

Nicolae Szoboszlay

“ Via]a era grea.
Juc\torii erau caza]i

prin c\mine. 
Eu, ca elev, st\team
`ntr-o locuin]\ cu doi

conduc\tori de la
Universitatea, doctorul

Stoicoiu [i doctorul
Gavril\...

Nicolae Szoboszlay a jucat
la Universitatea Cluj `ntre anii
1943-1944 [i 1950-1952, ultima
dat\ reu[ind promovarea `n pri-
ma lig\. 

De asemenea, a antrenat pe

“U” `n dou\ perioade: 1957-
1958 (c=nd a promovat din nou,
ca secund al lui Pi[ti Kovacs) [i
1965-1967 (Divizia A). 

~ntre 1976 [i 1986 a fost
antrenor coordonator la centrul

de copii [i juniori, iar `ntre 1986
[i 2002 a fost consilier tehnic la
“U”. 

~n prezent prime[te o rent\
viager\ de la club.

Secundul lui {tefan Kovacs
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De vorb\ cu...
~n scurt timp, [coala din Aiud unde a `nv\]at

adolescentul Nicolae Szoboszlay s-a `nchis [i fot-
balistul a profitat de faptul c\ “U” `[i c\uta portar.
A acceptat s\ se mute la Sibiu [i s\ se `nscrie la
{coala “Gheorghe Laz\r”. 

“M-au legitimat foarte
repede [i `n luna octom-
brie am ajuns s\ ap\r `n
prima divizie, la Ploie[ti.
Jocul a fost am=nat cu o zi
din cauz\ c\ erau bombar-
damentele avia]iei ame-
ricane [i s-a f\cut o cea]\
artificial\. Am pierdut cu
2-0, dar `n ziar s-a scris c\
un t=n\r talentat a salvat
onoarea Universit\]ii. Am
fost m=ndru de articol,
pentru c\ se scria de mi-
ne”, poveste[te fosta glo-
rie.

A urmat un meci la Bucure[ti cu Sportul
Studen]esc, dup\ care sezonul de toamn\ a luat
sf=r[it: “M-am `ntors acas\, la Or\[tie, iar returul
nu a mai debutat, pentru c\ a `nceput r\zboiul”.

Din cauza faptului c\ era maghiar, dup\ iz-
bucnirea r\zboiului a fost dus `ntr-o tab\r\ de
munc\ la Videle, pentru a participa la construc]ia
c\ii ferate Bucure[ti-Craiova. 

“~n iarna lui ‘45 m-am re`ntors `n Ardeal, la
Cluj. M-am `nscris la Liceul Reformat, actualul
{incai. Acolo am luat Bacalaureatul, apoi am
jucat fotbal la Vasas. Dup\ ce s-a `ntors «U», 

m-au luat la ei”, rememoreaz\ Szoboszlay, care a
mai jucat `n carier\ la Dermagand T`rgu Mure[,
CCA (Steaua) Bucure[ti, Armata Cluj [i Dermata
Cluj.

A `mbr\]i[at cariera de
antrenor [i, din 1985, Nicolae
Szoboszlay este antrenor
emerit. 

A contribuit, `ntr-o mai
mare sau mai mic\ m\sur\,
la formarea unor fotbali[ti ca
Remus C=mpeanu, Petru
Emil, Paul Marcu, Alexa Uif\-
leanu, Nicolae Szabo, Mircea
Cojocaru, Tim C`mpeanu,
Muzsnay Zsolt, Ioan Ovidiu
Sab\u, Iasko Zoltan, Mesza-
ros Alpar sau Tiberiu B\lan.

“Juc\torii de pe vremuri
erau mai bine dota]i din
punct de vedere fizic [i al «`n-

dem=n\rii» specifice, pentru c\ erau mai bine
preg\ti]i multilateral, f\ceau [i alte sporturi. V\
dau exemple: Coracu era campion la lungime [i la
suta de metri... Dasc\lu, la un concurs de atletism
`n care atle]ii se chinuiau s\ sar\ peste un metru
[aptezeci, el a venit de la vestiar `n trening [i a
s\rit peste [tachet\. Eu iarna schiam [i patinam,
vara `notam [i f\ceam atletism. Recunosc c\ nu
am avut calit\]i deosebite. M-am remarcat `n
poart\ mai mult prin g=ndire, prin dirijarea
ap\r\rii, prin sim]ul tempoului...”, `[i `ncheie
Szoboszlay povestea.

“La Sibiu nu am avut
antrenor. Doar un ofi]er

german, Mertentz, 
cu crucea de fier la g=t,
care s-a `ndr\gostit de
echip\ [i ne mai ducea

din banii lui la c=te 
o mas\. Nu avea prea

multe cuno[tin]e 
tactice, dar se pricepea 

la preg\tirea fizic\



etapa 12 UCluj.ro 7

Universitatea
Cluj-Napoca Bucure[ti

Steaua

9. N. Jovanovic

12. Tudor 1. Zapata

18. P. Marin

3. Dorin Goian

5. Rada
13. Emeghara

20. Lovin

10. Dic\

84. Surdu

19. Iacob
16. Nicoli]\

9. Badea

3. Iodi

30. Park

24. M. Jovanovic

26. Olah

19. Coman
10. Goga

22. Khachatryan

Stadion: “Ion Moina” Cluj-Napoca, 7.000 locuri
Data [i ora: 27.10.2007, ora 15.00
Transmisiune tv: Na]ional TV
Transmisiune radio: Rom=nia Actualit\]i
Transmisiune internet: ucluj.ro, gsp.ro, prosport.ro

Antrenor:
Gheorghe Mul]escu

Secunzi: Dorel Chiriac,
C\lin Ciucur, Francisc Dican

Antrenor:
Massimo Pedrazzini
Secunzi: Mihai Teja, Andrei Speriatu

Meciuri directe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Victorii Universitatea Cluj:  . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Egaluri:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Victorii Steaua:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Golaveraj:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-179

Am fost optimi[ti de 11 ori, chiar [i c=nd am jucat în
deplasare cu Dinamo, spun=nd c\ odat\ tot se termin\
aceast\ serie blestemat\ de înfr=ngeri la un gol, de
autogoluri, de goluri primite în ultimele minute, de
rezultate întoarse de adversari.  

Primind vizita Stelei cu doar patru puncte acumu-
late prin remize [i ocup=nd ultimul loc al clasamentu-
lui, avem mult mai pu]ine motive s\ fim optimi[ti. 

Prezentul nu este de partea noastr\, chiar dac\ nici
bucure[tenii nu str\lucesc în acest sezon. Singurul ar-
gument care cre[te [ansele ,,[epcilor ro[ii" este faptul
c\ [efii ro[-alba[trilor pun înc\ accentul pe participarea
în Liga Campionilor, în detrimentul competi]iilor inter-
ne. Iar Steaua vine la Cluj dup\ partida cu Sevilla, [i are
bunul obicei de a face meciuri mai slabe în campionat
imediat dup\ partidele interna]ionale.  

Lipsit de prezent, “U” se poate întoarce în istorie
pentru a g\si for]a - în principal moral\ - pentru a face
fa]\ acestui meci. Steaua nu a avut parte de prea multe
succese pe ,,Ion Moina" nici în cea mai glorioas\ peri-
oad\ a sa. Între anii 1986 [i 1989, c=nd bucure[tenii b\-

teau aproape orice echip\ din Europa, juc=nd dou\ fina-
le de CCE [i au c=[tigat campionate la r=nd f\r\ în-
fr=ngeri, la Cluj au înregistrat trei remize. De dou\ ori 2-
2, primul imediat dup\ celebra final\ de la Sevilla, al doilea
în prim\vara lui 1989, c=nd Hagi a ratat dou\ penalty-uri.
Ultimul, un 1-1 a venit `n august 1989, cu dou\ goluri mar-
cate în prelungiri de Dochia, respectiv Balint. 

Pentru cei mai tineri r\m=ne îns\ memorabil\ par-
tida de Cup\ disputat\ cu trei ani în urm\. Aflat\ în me-
diocritatea seriei B3, echipa condus\ atunci de Ion Ma-
rin a învins cu 1-0 Steaua lui Walter Zenga, printr-un
gol reu[it de Szekely. A fost poate cel mai frumos mo-
ment al celor opt ani petrecu]i departe de fotbalul ade-
v\rat. Echipa format\ din Farka[ - Abrudan, Szilagyi,
Soporan - Damian, Giurgiu (65 Sancira), M. Popescu
(82 Jula II), Opricean\, }ârlea - Szekely (88 Suller),
Goga a readus atunci pentru o zi pe ,,Moina" gloria pe
care o vis\m [i acum cu to]ii.  

Din echipele de atunci au r\mas doar Suller [i Goga
de partea noastr\, respectiv P. Marin, Ne[u [i Lovin la
bucure[teni. Plus Martin Tudor, care atunci a ap\rat
poarta oaspe]ilor, iar acum pe a Universit\]ii. Povesti]i,
b\ie]i, colegilor vo[tri cum poate fi învins\ Steaua, pen-
tru c\ avem nevoie de victorii cu orice pre], cu orice
adversar.  

De etape bune tot a[tept\m prima victorie 
a lui “U” în Liga I. Un succes, nu numai 

în premier\ pentru actualul sezon, 
dar [i primul dup\ opt ani [i jum\tate. 

CLASAMENT etapa a 11-a
1 *** 11 8 3 0 18 7 27
2 Poli Timi[oara 11 7 3 1 26 17 24
3 Urziceni 11 7 2 2 17 10 23
4 Rapid 10 6 4 0 17 7 22
5 FC Vaslui 11 6 3 2 21 11 21
6 Dinamo 10 6 2 2 21 10 20
7 Steaua 9 5 3 1 8 4 18
8 Gloria Bistri]a 10 4 3 3 13 14 15
9 Ceahl\ul 10 4 1 5 11 13 13
10 O]elul Gala]i 11 4 0 7 15 25 12
11 Pandurii 10 3 1 6 9 10 10
12 Univ. Craiova 11 3 1 7 9 14 10
13 Poli Ia[i 11 3 1 7 11 17 10
14 FC Farul 10 3 1 6 5 12 10
15 UT Arad 11 2 3 6 10 14 9
16 Dacia Mioveni 11 2 3 6 10 15 9
17 Gloria Buz\u 11 2 2 7 5 19 8
18 “U” Cluj 11 0 4 7 13 20 4

REZULTATE etapa a 11-a
Univ. Craiova - “U” Cluj 1-1
Gloria Buz\u - Dacia Mioveni 0-1
Poli Timi[oara - O]elul Gala]i 4-1
Poli Ia[i - Rapid Bucure[ti 0-2
Ceahl\ul Piatra Neam] - FC Vaslui 1-1
Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Bucure[ti 0-1
Farul Constan]a - UTA Arad 1-0
*** Cluj - Unirea Urziceni 2-0
Steaua Bucure[ti - Gloria Bistri]a amanat

ETAPA CURENTÃ
Vineri 26 octombrie 2007:

UTA - Poli Ia[i 
S=mb\t\ 27 octombrie 2007:

O]elul - Craiova, Gloria - Gloria Bz.
“U” Cluj - Steaua, Dinamo - Poli Tm.

Duminic\ 28 octombrie 2007:
Vaslui - Farul, Urziceni - Pandurii

Dacia Mioveni - Ceahl\ul, Rapid - ***

GOLGHETERI dup\ etapa a 11-a
11 goluri - Marko Ljubinkovic (FC Vaslui)
10 Goluri - Gigel Bucur (Poli Tm.)
8 goluri Ionel Dãnciulescu (Dinamo)
6 goluri Cristian Coroian (Gloria Bistriþa)
5 goluri Ionu] Mazilu (Rapid), Didi (***),
Adrian Cristea (Dinamo Bucure[ti),
Bogdan Stancu (Unirea Urziceni)

CARTONA{E LA “U” dup\ etapa a 11-a
Galbene
Ghindaru, Negrean (câte 3)
Unguru[an, Olah (câte 2)
Radu Sabo, Suciu, Martin Tudor, Co-
man, Baciu, Dolha, Savu, Nemanja Jova-
novic, Iodi (câte unul)
Ro[ii: Coman, Bolohan (c=te unul)

avancronicãavancronicã

Argumente istorice

text Boros Miklos 
(sportoldal.ro)

17. Suller

6. Baciu



“Totul a fost frumos”, `[i aminte[te cu nos-
talgie Laz\r Sfera. 

“Asta chiar dac\ maiorul B\leanu, condu-
c\torul nostru, intra f\r\ s\ bat\ la Marius {te-
f\nescu acas\, pe Dragalina, [i se uita p=n\ [i
sub pat `n c\utarea unui [arpe cu ochii dulci.
C=te n-a f\cut `ns\ maiorul B\leanu pentru noi,
fotbali[tii!...

~ntr-o vreme, c=nd toate sursele de gologani
secaser\, maiorul B\leanu nu s-a sfiit s\ v=nd\
vaca colonelului, care p\[tea `n preajma «re[e-
din]ei» mele [i-a lui Bulzan. To]i ne g=ndeam cu
groaz\ la ziua `n care colonelul va reveni de la
Bucure[ti, unde lipsea de vreo dou\ s\pt\m=ni.
Din fericire, un doctor veterinar, vechi «U»-ist,
i-a dat lui Sanyi un certificat `n care era scris c\
vaca n-a mai avut zile. Colonelul, `ns\, a rupt
h=rtia. Peste o lun\, [i asta cred c\ s-a `nt=mplat
dup\ meciul cu Hungaria, Sanyi s-a dus la Obor

[i a cump\rat o vac\. Maiorul B\leanu a pl\tit
partea cea mare. Colonelul a fost astfel recom-
pensat, iar Sanyi absolvit de `nvinuirea c\ n-ar fi
`ngrijit vaca disp\rut\”.

Episodul cu vaca colonelului e notat [i de
actorul Dumitru Constantinescu, component al
echipei de polo a Universit\]ii, care scrie: “Un

alt ata[at al clubului era maiorul B\leanu, care
`ntr-o var\, ca s\ poat\ ]ine b\ie]ii din sec]ia de
fotbal, deoarece avea angajate jocuri interna]io-
nale la Cluj [i peste hotare, a v=ndut vaca regi-
mentului, al c\rui comandant r\m\sese pe tim-
pul verii; bine`n]eles `n luna august a cump\rat
din nou vaca [i totul a ie[it bine”.

golurile istorieigolurile istoriei

Pove[tile hazlii au condimentat
serios istoria Universit\]ii. 

Aceasta este una dintre ele!

Vaca ºi colonelul

8 UCluj.ro etapa 12

Se contureaz\ o mare echip\: Sepi II, Sfera, Surla[iu, Abrudan, Ghilezan, David, Dobo[an, {tef\nescu [i al]ii. Printre ei, marcat cu s\geat\,
maiorul B\leanu, artizanul forma]iei

text Gheorghe I. Bodea foto arhiva ucluj.ro

“Premii se d\deau la meciuri mari. Clubul era dator peste tot ca s\ ne
pl\teasc\ premiile. Aveam ultimul meci la Bucure[ti, cu Juventus. La meciul
anterior, maiorul B\leanu v=nduse vaca colonelului [i ne-a dat nou\ banii.

Acum nu mai avea ce vinde. Am jucat [i am pierdut cu 1-0!

Victor Surla[iu, fost fotbalist la “U”
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fotodocumentfotodocument

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 20 noiembrie.

Trimite]i talonul pe adresa 
SC ATOMO RO SRL

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

Cine este noul antrenor al echipei 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

A doua

c=[tig\toare:

Adelina Popa

Primul 

c=[tig\tor:

R\zvan Perde

FOTODOCUMENT: ªtiin]a Cluj la Poznan, pe 14 mai 1962, `ntr-un turneu `n Polonia

CE INSEAMNA PENTRU MINE UCLUJ.RO?
Sa o luam cu inceputul...ma trezesc de dimineatza in fiecare zi shi primii

care imi spun buna dimineatza sunteti voi, ucluj.ro. Voi ma informati cu toate
noutatile aparute in sportul universitar clujean shi mai ales noutati aparute in
cadrul echipei de suflet “U” CLUJ. Daca vreau sa aflu informatii despre supor-
teri, brigazi, meciuri si altele dau doar un click pe guestbook shi aflu ceea ce
vreau. Daca nu am reusit sa fac o deplasare, urmaream meciul tot impreuna cu
voi pe ucluj.ro in format clasic sau chiar audio cand se putea realiza. Si acuma
ma gandesc cat de amuzanti erati in transmisiunile audio. Pacat ca ati renuntat
la ele.  Si era sa uit...va multumesc mult ca mi-ati publicat desenul pe site-ul
vostru. Sper ca mai tineti minte. In concluzie pot sa spun ca nu am nimic sa va
reprosez, sa o tineti tot asa shi in continuare. Sunteti cei mai tari si va felicit
pentru asta!! Si daca castig premiul, poate iesim impreuna la o bere. Daca nu
oricum nu ma supar pe voi, ca tot prietenii mei ramaneti. As mai avea multe de
spus, dar poate aveti prea mult de citit asha ca mai bine inchei aici.

Cu mult respect pt. ucluj.ro,
Razvan!

Iat\ prima scrisoare care a c=[tigat premiul de un milion de lei vechi la concursul 
“1 milion de vizitatori pe ucluj.ro”. ~l rug\m pe R\zvan Perde 

s\ ne contacteze pe ucluj@ucluj.ro pentru a intra `n posesia premiului!
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Casã, ~ntr-o lume 
în care fotbalul domin\ tot, 
de la spectatori, sponsori [i implicit mediatizare, 
într-un municipiu subjugat de rivalit\]ile dintre dou\   

echipe... de fotbal bineîn]eles, 32 de sportivi muncesc 
f\r\ s\ cear\ ceva de la cineva. Nici de la spectatori, 
nici de la pres\, dar se bucur\ ca ni[te copii când 
echipa ucluj.ro le propune s\ participe la o [edin]\ 
foto. Nici o fi]\, nici o grimas\... 
Au venit special pentru noi... 
Pentru voi: suporterii "U" Cluj.

“~ntr-o vreme
visam s\ juc\m
pe “Moina”, 
`n deschidere 
la fotbal, 
s\ avem 
publicul 
aproape 
de noi!
Bogdan Voicu

C.V.
Ioan Teodorescu

V=rst\: 31 de ani
Locul na[terii: Bucure[ti 
Post: arip\
2 titluri na]ionale la juniori cu
Triumf Bucure[ti
2000-2006 juc\tor la U Cluj
2000-2001 vicecampion na]ional
cu “U” Cluj
2001  debut la “na]ional\”
2006-2007 juc\tor la Arad
2007 s-a întors la “U” Cluj

C.V.
Bogdan Voicu

V=rst\: 26 de ani
Locul na[terii: Cluj-Napoca 
Post: funda[
2000 debut la seniorii lui “U” Cluj 
2001 studii la Roma, juc\tor Perugia
2002 debut la echipa na]ional\ de
tineret
2002 particip\ la CM din Australia
2004 antrenor principal la “U”
Cluj, la doar 21 de ani
2005 juc\tor la Modena, în serie A
2006-2007 campion na]ional cu
Dinamo Bucure[ti
2007 s-a întors la “U” Cluj

text Ionela Fãt foto Corneliu Rusu



ucluj.ro magazin v\ prezint\
povestea a doi dintre ace[ti rugby-i[ti:
Ioan Teodorescu [i Bogdan Voicu,
sportivi care la `nceputul acestui se-
zon s-au `ntors la echipa lor de suflet.

Ioan Teodorescu p\[e[te `ncet pe
gazonul din “Iuliu Ha]ieganu”. Ter-
min\ primul [edin]a foto, iar apoi ne
retragem pentru a sta pu]in de vorb\.
Fiecare pas e m\surat cu grij\. C=r-
jele nu `l las\ s\ fac\ nici o mi[care
nechibzuit\. S-a accidentat la lotul
na]ional cu doar 5 zile `nainte de
debutul Rom=niei la Cupa Mondial\.
Verdictul medicilor este sec: ruptur\
de ligamente `ncruci[ate. “M-am
accidentat la un meci de preg\tire. A
fost un contact cu un juc\tor advers.
Mai erau cinci zile [i `ncepea mondi-
alul”, ne poveste[te “Teo”. Va reveni
`ntr-un joc oficial `n februarie. P=n\
atunci recuperare, str=ns din din]i [i
antrenamente.

S\ ̀ ncepem, ̀ ns\, cu ̀ nceputul. Teo-
dorescu este unul dintre mul]ii spor-
tivi clujeni care [i-au `nceput cariera
`n alt ora[ dec=t cel cu potcoava `n
suflet. Cu timpul, a `nv\]at s\ spun\
“acas\” despre Cluj, de[i era la 500 de
kilometri de locul unde s-a n\scut. A
`nceput rugby-ul `n Bucure[ti la baza
“Triumf”: “Am c=[tigat trei titluri
na]ionale de juniori cu Triumf. Foarte
mul]i juc\tori care au participat la
Cupa Mondial\ au `nceput aici rugby-
ul. Este o [coal\ cu mare tradi]ie.
Cred c\ mai exist\ [i acum, `ns\ are
alt nume”, ne l\mure[te rugby-istul.

Primul contact cu ora[ul de pe
Some[ a fost `n 2000: “De la Bucu-
re[ti am plecat s\ joc la Timi[oara.
Apoi `n 2000 am venit la Cluj. Aici 
i-am g\sit pe Tincu, S\uan,Tudori,
iar antrenor era {tefan Ionescu. La
finalul aceluia[i sezon am terminat
pe locul 2. A fost cea mai bun\ perfor-
man]\ a Universit\]ii Cluj”, rememo-
reaz\ sportivul.

Contactul cu echipa na]ional\ a
venit imediat: “Dup\ performan]\
ob]inut\ cu echipa de club, la 25 de
ani am debutat la echipa na]ional\,
`ntr-un meci `mpotriva Irlandei”

Despre plecarea la Arad, `n 2006,
Ioan Teodorescu spune c\ nu a fost
cea mai bun\ idee: “Acum un an am
decis s\ plec la Arad. M-am g=ndit `n
primul r=nd la familia mea, dar din
punctul de vedere al performan]ei [i
al calit\]ii jocului nu a fost ceea ce

c\utam. A fost un an greu pentru
mine, am `nceput cu o accidentare [i
termin tot cu accidentare. Nu m-am
adaptat acolo, `ncurcam Aradul cu
Clujul de fiecare dat\ c=nd vorbeam”,
spune z=mbind cel alintat de supor-
teri [i colegi “Teo”.

La `nceputul preg\tirilor s-a `n-
tors la Cluj, cu planuri mari de viitor:
“Am g\sit `n]elegere din partea con-
ducerii, care a avut `ncredere `n mi-
ne. Vreau s\ mai continuu doi-trei ani
[i mai ales `mi doresc s\-mi `nchei
cariera cu un titlu na]ional, evident
la Cluj, sau cu o participare la Cupa
Mondial\. Apoi, vreau s\ r\m=n tot `n
lumea rugby-ului, s\ preg\tesc copiii”.

Marele regret al vie]ii de sportiv
este c\ nu a apucat s\ joace niciodat\
`mpotriva selec]ionatei All Blacks,
cum este supranumit\ echipa na]io-
nal\ a Noii Zeelande.

C=nd `ntrebi un “mitic” ce repre-
zint\ “U” Cluj pentru el, r\spunde f\-
r\ exitare: “Totul. «U» Cluj e casa
mea, pur [i simplu e a doua mea fa-
milie. Sunt m=ndru de colegi mei, `i
respect enorm pe to]i, pe unii i-am
v\zut cresc=nd de mici. M\ bucur c\
am ajuns din nou acas\!”

Teo [i-a g\sit jum\tatea tot pe
meleaguri ardelene. So]ia sa este din
Gherla, iar de trei luni i-a d\ruit o fe-
ti]\. Pe viitor `[i dore[te [i un b\iat,
care s\-i calce pe urme. ”So]ia mea
este cel mai fidel suporter, `n]elege
acest sport, nu `i este fric\ de  acci-
dent\rile mele. ~mi doresc ca, dac\
voi avea [i un b\iat, s\-mi calce pe
urme, `ns\ nu o s\-l oblig s\ se `n-
drepte spre acest sport.”

~n timpul liber, Teo merge la
handbal, baschet [i chiar, judo. ~n
schimb, fotbalul nu `l atrage.

{edin]a foto a rugby-i[tilor de la
Universitatea Cluj e aproape de final,
la fel [i discu]ia noastr\ cu Teo. Se
`ndep\rteaz\ de noi [i `l cheam\ la
discu]ie pe Bogdan Voicu, un alt
sportiv care, dup\ mai multe expe-
rien]e `n ]ar\ [i str\in\tate s-a re`n-
tors la Cluj.

Bogdan Voicu este sut\ la sut\
clujean. A `nceput rugby-ul abia la 16
ani, la Clubul Sportiv Universitatea.
~n anul `n care Teo a venit la Cluj, a
debutat [i Voicu la echipa de seniori.
Apoi, `n contul transferului bucure[-
teanului a fost ̀ mprumutat la Timi[oa-
ra, `mpreun\ cu al]i tineri rugby-i[ti

clujeni, pentru a salva Banatul de la
retrogradare. La echipa b\n\]ean\ au
`nceput problemele financiare [i dup\
un an s-a `ntors la Cluj. Apoi a plecat
din nou. “Am primit o burs\ de studii
la Roma. ~n paralel jucam [i rugby la
Perugia, la 200 de kilometri de Roma.”

~n 2002, Bogdan Voicu a c=[tigat
Campionatul European de tineret,
seria a II-a, `n Cehia.

La doar 21 de ani, rugby-istul clu-
jean s-a aflat `n lotul echipei na]io-
nlae la Cupa Mondial\ din Australia:
“Nu am jucat niciun minut atunci,
a[a era politica, s\ participe [i tine-
rele speran]e”, spune sportivul.

~n anul 2004, Voicu antreneaz\
timp de [ase luni echipa de seniori a
Universit\]ii Cluj. “A fost o perioad\
foarte grea, erau probleme financia-
re, antrenorul a plecat. A fost alege-
rea conducerii ca eu s\ antrenez
echipa. A fost bine, am `ncheiat turul
pe locul 3. ~n iarn\, `ns\, am decis s\
r\m=n doar juc\tor. M\ aflam `n cir-
cuitul echipei na]ionale [i dac\ vro-
iam s\ mai joc sub tricolor trebuia s\
joc mai mult. A[a c\ am decis s\ re-
nun] la antenorat”, poveste[te Bog-
dan experien]a lui de antrenor la
doar 22 de ani.

~n anul urm\tor, a plecat din nou
`n Italia, de data aceasta `n serie A, la
Modena: “~n Italia erau deja Nechi-
tean, Ivanciuc sau Nicolae Rus”.

~n 2006, Voicu a plecat la rivala
Dinamo Bucure[ti. Aici au `nceput
problemele: “Am primit oferta de la
Dinamo. La `nceput a fost bine, Dina-
mo e o echip\ care se bate `n fiecare
an pentru titlu. Bucure[tiul `ns\ nu
mi-a pl\cut, nici nu ie[eam din cam-
pus. Financiar era bine. Am primit [i
gradul de subinspector. ~n etapa a do-
ua m-am accidentat. To]i spuneau c\
e `ntindere de ligamente [i am mai
jucat `nc\ 5 etape cu dureri insu-
portabile. Apoi la un nou consult mi-
au spus c\ de fapt aveam ligamentele
rupte. Nu [tiu c=nd mi le-am rupt,
dar cred c\ am jucat c=]iva ani a[a.
Acum sunt bine. Un an de zile nu am
jucat rugby. Acum m-am `ntors la
Cluj. E nevoie `ns\ de mult\ munc\.
Linia de trei sferturi e schimbat\ [i
nu avem `nc\ rela]iile de joc”. Este
povestea incredibil\ a lui Voicu.

Rugby-istul spune c\ via]a sa ar
fi fost imposibil\ f\r\ sport. Face
parte dintr-o familie de campioni.

Mama sa, Angela Zirbo a f\cut atle-
tism [i a fost campioan\ na]ional\ la
aruncarea suli]ei, iar tat\l s\u, Ale-
xandru Voicu a fost campion na]ional
la haltere, iar `n prezent este profe-
sor universitar la Facultatea de Edu-
ca]ie Fizic\ [i Sport Cluj: “«U» Cluj
`nseamn\ totul pentru mine. Am
crescut pe «Ion Moina» [i `n Parc”.
Nu `mi `nchipui via]a `n alt fel. Nu
regret nimic nici c\ am preluat echi-
pa at=t de t=n\r, nici c\ am `nceput
rugby-ul la doar 16 ani. M\ bucur
`ns\ c\ echipa `nc\ exist\.” 

Bogdan Voicu, dezinvolt [i foarte
sigur pe el le transmite un mesaj c=t
se poate de clar celor de la Dinamo:
“S\ [tie c\ nu am fost ̀ n vacan]\ la ei”.

Voicu are [i un mesaj pentru su-
porterii Universit\]ii Cluj: “~i a[tep-
t\m la meciuri. Nu le promitem c\ ne
vom bate cu cei de la Dinamo, pentru
c\ acum pedepsele sunt mult mai
mari, `ns\ le promitem s\ facem totul
s\-i batem pe tabel\.” 

A[a se `ncheie discu]ia cu doi
dintre rugby-i[tii de la Universitatea
Cluj. Vor urma cu siguran]\ [i alte
materiale cu [i despre rugby-i[tii clu-
jeni. Timp de dou\ ore am uitat c\
exist\ fotbal. Am uitat de cele 3, apoi
4 puncte ob]inute de “U” Cluj la fot-
bal, am uitat [i de `nfr=ngerea bas-
chetbali[tilor de la “U” Mobitelco la
Sibiu, Ploie[ti [i apoi Pite[ti. Veni]i
la meciurile din Parcul Sportiv “Iuliu
Ha]ieganu” [i pentru 80 de minute
`ncerca]i s\ uita]i [i voi de toate
acestea [i bucura]i-v\ c\ “echipa de
rugby `nc\ exist\”. 

Este poate singura cu potcoav\
pe piept care de-a lungul timpului nu
a fuzionat cu nimeni, iar sec]ia a
r\mas nealterat\ de la `nfiin]are.
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dulce casã!“M-am `ntors
acas\. Aici 

e casa mea!
Ioan Teodorescu

“U” Cluj e totul
pentru mine.

Am crescut pe
“Ion Moina” [i

`n Parc!
Bogdan Voicu



Antr
Andrei Sepsi (stânga) 

ºi ªtefan Kovacs, 
la taclale

Antr



renorii de visrenorii de vis



text Don Antonescu foto arhiva ucluj.ro, Gazeta Sporturilor

1. {tefan "Pi[ti" Kovacs
N\scut `n 2 octombrie 1920, Pi[ti Kovacs a

fost probabil cel mai mare antrenor rom=n din
toate timpurile. A plecat de la "U" la sf=r[itul
anilor '50 ca s\ cucereasc\ lumea. A trecut pe la
Steaua Bucure[ti [i pe la echipa na]ional\ a
Rom=niei, dup\ care, ajuns la Ajax Amsterdam,
a cucerit de dou\ ori consecutiv Cupa Cam-
pionilor Europeni, `n 1971 [i 1972, Supercupele
Europei `n 1972 [i 1973, precum [i Cupa
Intercontinental\, `n 1972. Campion al Olandei
`n 1972 [i 1973 [i c=[tig\tor al Cupei Olandei,
`n 1971 [i 1972. Pi[ti Kovacs a antrenat apoi [i
na]ionala Fran]ei, dar inima i-a r\mas mereu
pe stadionul "Municipal" din Cluj-Napoca, loc
unde se `ntorcea `ntotdeauna cu pl\cere.

A mai trecut pe la Panathinaikos Atena [i
AS Monaco, echipe cu care a mai cucerit c=te
o cup\ intern\.

Este singurul rom=n care a cucerit de dou\
ori Cupa Campionilor Europeni, iar prin m=na
lui au trecut juc\tori ca Johan Cruyff, Johan
Neekens, Michel Platini sau Raymond
Domenech.

A trecut `n nefiin]\ `n 12 mai 1995.

2. Andrei Sepsi
Figur\ legendar\ a Universit\]ii Cluj, at=t

ca juc\tor c=t [i ca antrenor. 
Pe banca tehnic\ a cucerit unicul trofeu

major din istoria clubului, Cupa Rom=niei, `n
1965.

Datorit\ lui, ziua de 11 iulie 1965 va
r\m=ne scris\ cu litere de aur `n cartea noas-
tr\ de istorie. "Am a[teptat ziua asta 32 de ani.
Eu am mai jucat finala o singur\ dat\, `n 1933-
34, dar marele atac al Ripensiei m-a str\puns
de cinci ori. Ast\zi sunt fericit", avea s\
declare Andrei Sepsi, cel care a format apoi
genera]ii `ntregi de fotbali[ti la "U", la centrul
de copii [i juniori.

“

TOP 5 CEI MAI BU 
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Am ie[it din vestiar 
c\tre miezul nop]ii (dup\
c=[tigarea Cupei din '65 -
n.r.). Ne-au `nt=mpinat

fl\c\rile studen]ilor. 
Am avut o clip\ impresia

c\ suntem `n Verona
medieval\. Am intrat cu

mare greutate `n autobuz.
Prin ferestrele deschise
zburau buchete de flori

Mircea Luca, fost conduc\tor al
Universit\]ii, despre finala câºtigatã cu

Andrei Sepsi la cârmã

“ Ce s\ le spun lui 
Cruyff sau Neeskens 

s\ fac\? Absolut nimic. 
Îi las sã joace...

ªtefan Kovacs

2. Andrei Sepsi



Unii antrenori au ob]inut rezultate importante 
la Universitatea, al]ii au "`nflorit" abia dup\ ce au plecat

din Cluj. Acesta este topul celor mai buni [i iubi]i
antrenori de la echipa de fotbal din toate timpurile.
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1. ªtefan “Piºti” Kovacs

NI ANTRENORI 



TOPUL LUI...
Cristian Micu

1. {tefan Kovacs
2. Andrei Sepsi
3. Dan Anca
4. Ioan Ovidiu Sab\u
5. Adi Falub

suporter

TOPUL LUI...
Boros Miklos

1. Andrei Sepsi
2. ªtefan Kovacs
3. Adalbert Kovacs
4. ªtefan Onisie
5. Dan Anca

ziarist sportoldal.ro
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3. Dan Anca
Ast\zi, mai mult ca niciodat\, `i

ducem dorul lui Dan Anca. Unul din-
tre cei mai iubi]i antrenori de la "U"
din toate timpurile [i-a c=[tigat repu-
ta]ia de a scoate echipa din mocirl\.
Prin personalitatea sa curat\ [i ca-
racterul irepro[abil, a reu[it s\ se
impun\ de mai multe ori `n vestiar,
atunci c=nd lucurile sc\pau de sub
control.

Ca antrenor a activat doar la "U",
netr\d=nd niciodat\ culorile alb-
negre. Cu el la timon\, "U" a reu[it
printre ultimele "ispr\vi" notabile,
calificarea `n semifinalele Cupei
Rom=niei din 1994. 

A intrat definitiv [i `n inimile
suporterilor, care, dup\ decesul teh-
nicianului, au afi[at un banner "Un
mit, o legend\, o stea - Dan Anca, nu
te vom uita!".

4. {tefan C=rjan
{tefan C=rjan a fost descris cum

nu se poate mai bine de istoricul
Gheorghe I. Bodea `n prefa]a c\r]ii
scris\ de tehnician, "Însemn\ri des-
pre «U»":

"C=rjan nu a jucat fotbal la «U».
Dar a cunoscut fotbalul clujean de
foarte t=n\r [i, dup\ r\zboiul al doi-
lea mondial, a r\spuns chem\rii de a

fi antrenorul echipei studen]e[ti. La
un interval de 20 de ani a `mp\rt\[it
cuno[tin]ele sale `n cursul a dou\
mandate de antrenor.

Dup\ primul mandat, de c=teva
luni, `n 1948, a fost supus de c\tre
regimul comunist la o deten]ie pu-
blic\ de 15 ani! Avea 39 de ani c=nd 
l-au `nchis [i-apoi a trudit `n fiare la
Canal [i 55 de ani c=nd s-a bucurat
v\z=nd din nou r\s\ritul soarelui la
geamul locuin]ei proprii".

La "U" nu a ob]inut performan]e
de excep]ie, dar ca tehnician la
Unirea Tricolor a ob]inut un titlu [i a
format juc\tori de valoare, ca Titus
Ozon, Simionescu, Marin Apostol,
Gheorghe Constantin, Mircea Popes-
cu [i al]ii.

"Pentru mine, «U» n-a fost numai
o echip\ de fotbal, ci O IDEE. O explo-
zie a celei mai frumoase v=rste, a
studen]iei. O imagine ce-o voi lua cu
mine dincolo", m\rturisea, pe vre-
muri, {tefan C=rjan.

5. Adalbert Kovacs
[i Otto Eckhardt

Într-o perioad\ boem\, `n care
antrenorii nu aveau un rol at=t de
important la echip\ precum cei din
ziua de azi, doi tehnicieni au intrat
`n istorie pentru faptul c\ au ob]inut
cea mai bun\ performan]\ a Univer-

sit\]ii `n campionat. Astfel, "U" a
`nceput sezonul 1932-1933 cu
Adalbert Kovacs pe banca teh-
nic\. La finalul turului, clujenii
ocupau locul secund `n Grupa B a
campionatului, cu 9 puncte, la fel
ca liderul Venus, dar cu golaveraj
inferior.

În pauza competi]ional\, a
fost adus de la Viena [i angajat
antrenorul Otto Eckhardt, cel ca-
re a dus echipa alb-neagr\ p=n\
`n final\, unde "U" a cedat `n fa]a
Ripensiei, 3-5 [i 0-0.

În septembrie 1933, Otto
Eckhardt a fost `nlocuit cu Adal-
bert Molnar, venit din Ungaria.

Din p\cate, `n arhiva
ucluj.ro nu exist\ fotografii cu
Adalbert Kovacs [i Otto Eckhardt.

3. Dan Anca

“ În jocul forma]iei universitare, 
care a c=[tigat u[or, s-a v\zut m=na

antrenorului Otto Eckhardt!
Un cronicar al vremii, dup\ "U" - AMTA 

(Muncitorii Arad) 2-0, `n aprilie 1933

În timpul 
surghiunului 

(al doilea r\zboi
mondial - n.r.) 

am jucat la Turda 
cu Victoria Cluj,
refugiat\ aici.

Înainte de joc, am
fost pe deal (Feleac
- n.r.) [i ne-am uitat

`n Cluj. Îl vedeam 
ca-n palm\ [i cu to]ii
am l\crimat. S\ mai

ajungem o dat\ 
s\ juc\m acolo 

cu «U»!...
{tefan C=rjan

“

TOP 5 ANTRENORI ALL TIME LA “U”

TOPUL LUI...
Flaviu Popa

1. Ioan Sdrobiº
2. Dan Anca
3. Ion Marin
4. Adi Falub
5. Mircea Cojocaru

suporter

4. ªtefan Cârjan
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cine-i?cine-i?

O discu]ie de doar c=teva mi-
nute cu Emil te face s\ crezi c\
acesta joac\ la “U” de o eternitate.
Fiecare vorb\ [i fiecare gest se `m-
bin\ perfect pentru a scoate `n evi-
den]\ dragostea pe care acesta o
poart\ pentru simbol. 

A devenit juc\torul Universi-
t\]ii `n anul 2004, c=nd a fost trans-
ferat de la Auxerre Lugoj. Alintat de
suporteri “Super-Szolo”, goalke-
eper-ul lui “U” recunoa[te faptul c\
ace[ti 4 ani `n care a jucat `n alb-
negru au fost cei mai frumo[i din
cariera sa. 

De[i s-a n\scut la Sighetu-
Marma]iei, Szolomajer consider\
Clujul ca fiind casa sa. ~[i dore[te
foarte mult s\ `[i `ncheie cariera de
juc\tor la Universitatea, iar mai
apoi s\ r\m=n\ `n staff-ul acestui
club. 

Promovarea Universit\]ii `n
Liga I i-a adus o bucurie de nedes-

cris. A fost visul s\u de a juca cu
“U” pe prima scen\ a fotbalului ro-
m=nesc. 

~ntrebat de ucluj.ro magazin
despre [ansele echipei de a evita
retrogradarea, Szolo a admis difi-
cultatea `n care echipa se afl\, dar
a ]inut s\ precizeze c\ drumul pe
care “U” se afl\ acum este unul
bun. 

~l consider\ pe Gheorghe Mul-
]escu un antrenor bun, care poate
s\ scoat\ echipa din subsolul clasa-
mentului. ~l compar\ pe actualul
tehnician al Universit\]ii cu Ion

Marin, spun=nd c\ ace[tia doi se
aseam\n\ foarte mult. La fel ca Ion
Marin, Mul]escu discut\ foarte
mult cu juc\torii explic=ndu-le `n
cele mai mici am\nunte ce au de
f\cut pe terenul de joc. 

Cel mai bun prieten al s\u din
r=ndul juc\torilor este Marius
Suller, acesta fiind [i colegul s\u de
camer\ `n diferitele deplas\ri sau
cantonamente. 

Szolomajer se consider\ un
juc\tor serios, care pune foarte ma-
re accent pe munc\. Uneori este
catalogat drept nebun, deoarece `[i

manifest\ bucuria `ntr-un mod mai
excentric. Obi[nuie[te ca dup\ fie-
care victorie s\ se urce pe gardul
peluzei pentru a s\rb\tori `mpre-
un\ cu suporterii. 

Are o afinitate deosebit\ pentru
fanii clujeni [i `i respect\ foarte
mult. Dac\ ar fi s\ o ia de la cap\t,
Szolo ar alege acea[i meserie. A[-
teapt\ cu sufletul la gur\ con-
fruntarea din ultimul meci al turu-
lui, meci `n care portarul lui “U”
spune c\ a preg\tit o surpriz\ su-
porterilor. 

Sunt foarte pu]ini sus]in\tori ai Universit\]ii care 
nu [tiu cine este Emil Szolomajer. Portarul “[epcilor

ro[ii” a devenit `n scurt timp unul dintre 
prefera]ii fanilor datorit\ ata[amentului de care a dat

dovad\ fa]\ de culorile acestui club.

text Adi della Blog foto Gazeta Sporturilor

C.V.
Emil Szolomajer

Nume: Emil-Atilla Szolomajer 

Data na[terii: 24.01.1974 
Locul na[terii: Sighetu-Marma]iei
Post: portar
Num\r tricou: 33
~n\l]ime: 187 cm
Greutate: 76 kg.
Prima echip\: CS{ S. Marma]iei
Primul antrenor:

Bogdan Gheorghe
Echipe la care a mai evoluat:
FC Baia Mare (1990-2001)
FC Oa[ul Negre[ti-Oa[ (2001-2003)
CSM Re[i]a (2003-2004)
Auxerre Lugoj (2003-2004)

Idolul peluzei
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~ntr-un bolid suedez a c\rui num\r de `n-
matriculare con]ine dou\ consoane [i o vocal\
am plecat la drum 4 in[i. Eu, Ea, Dr. Seven [i
Ioana. Pe mine m\ [ti]i, de Ea a]i auzit iar Dr.
Seven nu mai are nevoie de nicio prezentare.
Ioana `ns\ este o apari]ie nou\ `n peisaj,
despre care trebuie s\ v\ spun c\ a intrat `n
via]a mea ca o div\, o muz\, o entitate virtual\
care are rolul de a m\ c\l\uzi prin aglomer-
atele drumuri ale patriei noastre. Ioana este
numele GPS-ului care se `nc\p\]=neaz\ cu ne-
ru[inare s\ reconfigureze traseul mereu [i s\-
mi aplice sfaturi utile. Am p\r\sit draga noas-
tr\ metropol\ vineri, `n jurul orei 11:00. Picurii
de ploaie se jucau prin aer si ne m=ng=iau par-
brizul cu o repeziciune incredibil\. Pove[tile
despre trecutul Universit\]ii, despre deplas\ri
de neuitat, despre actuala situa]ie grea de la
echip\ au f\cut ca timpul s\ treac\ extrem de
u[or [i s\ ajungem la Sibiu `ntr-o clipit\. Ne-a
luat cam o or\ s\ trecem de “Capitala Cul-
tural\ European\”, fapt ce ne-a scos pe to]i din
s\rite. Un ora[ aglomerat, cenu[iu, f\r\ via]\.
Zeci de tiruri [i [oferi amatori se `ncumetau s\
tranziteze ora[ul bloc=nd tot centrul. Cu o or\
pierdut\ `n care am atins viteza maxim\ de 6

km/h, singura noastr\ [ans\ de a ajunge la
meci era s\ ne teleport\m. Pe Valea Oltului am
atins viteze egale cu sunetul, glon]ul, lumina
[i chiar undele radio. De la Rm. V=lcea, drumul
a fost pu]in cam r\u dar nu ne-am dat b\tu]i.
Am ajuns la Craiova la 19 f\r\ 15 minute, iar la
stadion la 19 [i 16. Pentru cele 31 de minute
evaporate de la intrarea `n Craiova [i p=n\ la
arena “Ion Oblemenco” trebuie s\ `i mul]umim
lui Ioana, care ne-a `nv=rtit p=n\ am ame]it cu
to]ii. Ajun[i `n sf=r[it la locul de desf\[urare al
meciului am luat loc `n Loja VIP al\turi de
patronul juve]ilor, Mititelu, [i de fosta glorie a
Craiovei, Balaci. Meciul `n sine a fost unul
`ntre dou\ echipe care s-au prezentat sub
a[tept\ri. Puteam ob]ine mult mai mult de la
aceast\ `nt=lnire dar sor]ii au decis c\ un
punct ne este suficient. Dup\ `nchierea par-
tidei ne-am `nt`lnit [i cu Dan Turcu din Bu-

cure[ti, venit la Craiova pentru a `ncuraja
echipa favorit\. ~n jurul orei 21:45 am spus
adio ora[ului, Dr Seven s-a mutat ̀ n ma[ina lui
Don Meetik_U iar apoi am plecat spre C\ciula-
ta acolo unde eu cu Ea urma s\ ne petrecem
noaptea. Don Meetik_U a f\cut un adev\rat tur
de for]\ [i de la Craiova a plecat direct acas\.
P=n\ la Rm. V=lcea am mers `n coloan\. Ioana
a preluat din nou controlul [i ne-a dus pe un
drum forestier cu prea multe hopuri [i gropi
pentru gustul meu. Am trecut la un moment
dat [i prin Giule[ti dac\ v\ vine s\ crede]i. Am
ajuns la C\ciulata dup\ exact 19 piese ale Cd-
ului meu original cu Queen `mprumutat de la
Don Meetik_U. S=mb\t\, dup\ un mic dejun
copios la hotelul de trei stele la care am stat
am plecat spre cas\. Dup\ `nc\ o or\ pierdut\
`n Sibiu am ajuns ̀ n sf=r[it acas\ dup\ o depla-
sare care a trecut mult prea repede. 

Mi-am reluat postul de titular al rubricii dup\ trei
deplas\ri ratate, `n ordinea lor cronologic\:

Mioveni, Bucure[ti [i Gala]i. Era timpul pentru un
nou galop, un nou drum [i o nou\ experien]\. 
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Patru inºi trecurã Oltul,
înapoi trecurã doi?

text ºi foto Adi della Blog





ultrasultras

Pornind de la aceast\ premis\,
putem afirma cu t\rie c\ echipa
`nfiin]at\ `n magicul an 1919 are
parte de un alt fel de fani. ucluj.ro
magazin v\ prezint\ `n aceste pagi-
ni c=]iva din suporterii ce se afl\ `n
exil. Sunt oameni ce au luat cu ei
microbul „U” pe alte meleaguri [i
nu l-au putut „trata” nici p=n\
acum.

Lucian Vlad Cri[an (foto), 23 de
ani, este plecat de opt luni `n
Brisbane, Australia, unde urmeaz\
cursurile Academiei Cambridge. ~i
este dor de cas\, dar mai ales de
meciurile lui „U”. „Abia a[tept s\
vin acas\, s\ fiu acolo unde `mi este
locul”, spune Lucian. Cu toate c\ de
stadion `l despart mai bine de
15.000 de kilometri, Lucian se alege
`n zi de meci cu cearc\ne. Diferen]a
de fus orar dintre Romania [i
Australia este de [apte ore, astfel
`nc=t Lucian st\ toat\ noaptea treaz
s\ urm\reasc\ meciul. „A[tept cu
sufletul la gur\ pe ucluj.ro. C=teo-
dat\ `mi mai sun prietena, s\-mi
pun\ receptorul l=ng\ televizor”,
m\rturise[te suporterul plecat `n
Australia. Lucian urm\re[te perio-
dic site-ul suporterilor, ucluj.ro, [i
nu de pu]ine ori a l\sat mesaje `n
cartea de oaspe]i, semn=ndu-se cu
pseudonimul „CVL”.

Un alt suporter ce a schimbat
]ara, dar nu [i continentul, este Alex
Rap, 28 de ani. Alex locuie[te `n
Leeds, Anglia, de mai bine de 6 ani.
„Lucrez aici `n cercetare, [tiin]e
atmosferice, iar la mine `n birou st\
la loc de cinste fularul cu Univer-
sitatea”, ne m\rturise[te Alex.

Ultimul meci la care a reu[it s\
asiste a fost cel de la Dej, din 26

mai, c=nd „U” a reu[it s\ `nving\ cu
2-0. „Sper s\ mai prind `nc\ unul
m\car anul \sta. ~n rest, urm\resc
meciurile pe ucluj.ro, `nc\ de la
`nfiin]are”, se `ncurajeaz\ Alex.

„Ce `nseamn\ «U» pentru
mine? Mai multe. E `n primul r=nd o
parte din ceea ce `nseamn\ «aca-
s\». E apoi [i expresia spiritului
boem care-l asociem to]i suporterii
lui «U» cu echipa noastr\. Noi nu
]inem cu «U» pentru c\ a[a e la
mod\ acum sau
pentru c\ «U» are
rezultate bune. Noi
]inem cu «U» pen-
tru c\ asta ne d\ o
anumit\ identitate
[i o anumit\ m=n-
drie. {i ]inem cu
«U» la fel de mult [i
`n Divizia C [i `n
Liga 1!”.

Radu Jacodi, 27 de ani, a plecat
din Cluj acum 6 ani, cu destinatia
Zaragoza, Spania. Este suporter „U”
de la v=rsta de [ase ani, „de pe vre-
mea c=nd b\team mingea de 35 de
lei `n spatele blocului”, `[i amin-
te[te Radu. A ajuns pe stadion dintr-
o pur\ `nt=mplare, la insisten]ele
unui prieten. „Stadionul era plin
p=n\ la refuz. ~mi aduc aminte de
tricourile `n dungi alb negre c=t
[i de fream\tul din tribu-
ne”, rememoreaz\ su-
porterul din Zara-
goza.

Suporteri 
O echip\ de fotbal se cunoa[te dup\ suporterii pe care
`i are, `ns\ Universitatea Cluj [i-a dep\[it la scurt timp

dup\ `nfiin]are condi]ia unui club de fotbal. 
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Lucian Vlad Cri[an

Radu Jacodi cu Radu Sabo

text Don Axaphat, Don Slater



Radu este de p\rere c\ a ajuns s\
`n]eleag\ ce `nseamn\ vocala „U”
dup\ ani de deplas\ri prin toat\ ]ara.
„Pe parcursul anilor am `n]eles c\
„U” `nseamn\ valoare, sacrificiu
p=n\ la final, iubire, respect, ceva
magic, universal, ce nu ]ine cont de
natie sau de culoare”, este de p\rere
Jacodi.

De altfel, clujeanul crede c\
statutul de „U”-ist este un atu, iar
prietenii [i colegii de munc\ `l apre-
ciaz\ foarte mult pentru acest lucru. 

“Iertatã sã-mi fie lipsa de mo-
destie, dar eu sunt prea mic pentru a

vorbi de «U»!” 
Acestea sunt primele
cuvinte ale suporterului

uist despre care vom
vorbi: Nicolae

Carabaº.

“Iubesc Clujul înainte de 1965 ºi
pe “U”, din 1965, deoarece eu nu pot
vorbi separat de Cluj ºi separat de
“U”! spune suporterul cu convingere.

Se considerã privilegiat sã fi
cunoscut un Dan Anca, un Marcel
Popa, Remus Vlad,Cristinel Pojar ºi
mulþi alþii. Mândria fanului uist e pri-
etenia cu Remus Câmpeanu ºi
Neluþu Sabãu. Repetã insistent cu-
vintele: “Pentru mine «U» cel ade-
vãrat a fost a doua familie!”.

Ne spune despre fuga lui în “lumea
liberã”. “Sunt plecat din România din
1988! Locuiesc în Toronto din 1989”,
mãrturiseºte Uncle Nick’. Ne
povesteºte un eveniment care i-a
rãmas în minte. “În 1988, la Istanbul,
m-am întâlnit cu “U” Cluj. Era în can-
tonament! Am rãmas impresionat de
gestul fotbaliºtilor! Mi-au umplut gean-
ta cu conserve de carne, medicamente
ºi vitamine!”. ~ntr-adevãr astfel de
momente se þin minte. ”Cum pot uita
eu asemenea gesturi rar întâlnite?” se
întreabã retoric aromânul. Pentru cã,
dup\ cum ºtiþi, suporterul nostru e clu-
jean prin adopþie. 

Ne spune cã urmãreºte partidele pe
ucluj.ro. Ne povesteºte despre modul
lui de viaþã. Se considerã un om real-
izat. Are doi copii: un bãiat ºi o fetiþã,
Zissu-Constantin ºi Maria-Carmen. 

Se mândreºte cu urmaºii lui ºi
simte cã fiul sãu va deveni un mare
“U”-ist.  “Bãiatul meu îmi va cãlca pe
urme! «Moare» pentru «U»! În
camerele copiilor se aflã steagul lui
«U»!Le povestesc mereu de «U»!
«Amintirile» despre «U» sunt o armã
împotriva lor! Daca nu-ºi fac temele,
nu le mai povestesc de «U»! Merg la...
«shantaj»!” ne povesteºte fanul
amuzat de situaþie, dar în acelaºi
timp extrem de mândru.

La cei 56 de ani ai sãi, Nicolae

stranieri
Carabaº se poate considera un
om împlinit. Însã are ºi motive de
supãrare.”De ce Clujul are un
stadion sub orice criticã? Pãcat,
cã acest mare oraº Universitar a
ajuns unde a ajuns numai din
vina politicienilor!”. 

Mihai Agbary, 39 de ani, a
p\r\sit Rom=nia de mai bine de
27 de ani, `ns\ s-a `ntors `n 1989
la facultate. A dat Clujul pentru
New York, unde profeseaz\ ca
medic. Mihai este foarte modest [i
nu se consider\ un suporter `n
adev\ratul sens al cuv=ntului. „Nu
sunt aproape de echip\, iar pentru
mine s\ fIi suporter `nseamn\ s\
fiI l=ng\ echip\ [i la bine [i la r\u
peste tot”, crede Mihai. 

Vorbe[te despre „U” doar la
superlativ [i se mul]ume[te doar
cu g=ndul c\ vede pe „U” juc=nd.
”«U» este mai mult o utopie, un
stil de via]\. Nu m\ intereaz\ da-
c\ c=[tig\ sau nu, pl\cerea mea
este s\ o v\d pe «U» pe teren”,
afirm\ suporterul din America. La
fel ca [i ceilal]i suporteri pleca]i,
Mihai ]ine leg\tura cu echipa de
fotbal dar [i cu restul suporterilor
prin intermediul ucluj.ro. De
altfel, [i el `ncinge linia telefonic\
`n zi de meci, aliment=ndu-se cu
ultimele informa]ii. 

Clujul de mult nu mai este
casa lor. Au plecat în locuri mai
bune sau mai puþin bune din
diferite motive. Suferã pentru
echipã de la mii de kilometri
depãrtare. Sperã cã într-o zi se
vor întoarce ºi vor prinde echipa
aºa cum au lãsat-o când au ple-
cat... în plinã glorie. 

foto arhive personale

Nicu Caraba[, C\lin Mi[an
[i Mihai Agbary
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picãturipicãturi
alb negrealb negre

1Sorin Iodi [i Marius Suller sunt doi dintre juc\torii care au
avut o evolu]ie mai mult dec=t mul]umitoare `n ultimele par-
tide. Cei doi sunt un real c=[tig pentru echip\, iar ambi]ia lor

este extraordinar\. Se achit\ foarte bine de sarcinile impuse de
antrenor. Chiar dac\ Iodi a gre[it la golul `nscris la Craiova de Park
`n proprie poart\, el a f\cut un meci bun. Suller alearg\ foarte
mult [i face cu brio at=t faza defensiv\, cat [i pe cea ofensiv\. 

2Echipa de handbal maculin a Universit\]ii, “U” Hasit c=[tig\
meci dup\ meci `n `ncercarea ei de a reveni pe prima scen\ a
handbalului rom=nesc. Cu un antrenor experimentat `n per-

soana lui Liviu Jurc\, hanbali[tii par a nu avea nicio problem\ `n
`ndeplinirea obiectivului.

3“U” Trustul CRE,
echipa de baschet fe-
minin a Universit\]ii

a reu[it s\ c=[tige memo-
rialul “Nicolae Martin”
prest=nd un joc foarte bun.
Simona Mu[at, antrenoa-
rea fetelor a reu[it s\
formeze la Cluj o echip\
competitiv\ care se poate
bate de la egal la egal cu
orice forma]ie din Rom=-
nia. ~n prima etap\, bas-
chetbalistele au `nvins
greu nou-promovata din
Alexandria [i chiar dac\
obiectivul fixat de conduc-
erea clubului este clasa-
rea `n primele patru echi-
pe, noi sper\m ca anul
acesta fetele s\ produc\
surpriza [i s\ devin\ cam-
pioane. Poten]ial este.

4Voleibali[tii de la Universitatea Cluj au bifat prima victorie `n
acest sezon reu[ind s\ c=[tige `n fa]a forma]iei Constam
Buz\u cu 3-2, `n etapa a doua a Diviziei A1. Clujenii antrena]i

de Ovidiu Vasu au condus cu 2-0 la seturi, dar oaspe]ii au revenit
puternic [i au egalat. Astfel, meciul s-a decis la tie-break. Cu un
buget mic [i o echip\ ambi]ioas\, Ovidiu Vasu  se pare c\ reu[e[te
la fel ca `n anii trecu]i s\ `[i pun\ amprenta serios pe evolu]ia
juc\torilor [i s\ aib\ o contribu]ie foarte mare `n rezultatele
ob]inute de echip\.  

1Consiliul Jude]ean Cluj a dat cu bota în balt\ din nou `n ceea
ce prive[te mult-`ncercatul stadion “Ion Moina”. Dup\ ce c\
tribunele stau s\ cad\, mai-marii jude]ului s-au g=ndit c\ 

n-ar fi r\u s\ distrug\ [i gazonul, a[a c\ au `nchiriat arena
dom’[oarei Beyoncé, ca s\ trop\ie c=teva mii de oameni pe teren.
{i mai na[pa e c\ se pare c\ suma pentru care ar fi fost `nchiriat\
arena nu ar face mai mult de un euro din biletul fiec\rui partici-
pant... Bun\ afacere!

2Administra]ia S\lii Sporturilor “Horia Demian” a reu[it s\
arunce la propriu la gunoi unul dintre simbolurile mult pre-
]uite de suporterii Universit\]ii Cluj - bannerul imens cu

“Numai «U»”. La sesizarea ucluj.ro, diriguitorii de la sal\ au dat
din umeri, neg=nd orice implicare. R\m=ne o singur\ certitudine -
bannerul a fost ars de c\tre angaja]i ai s\lii, un semn de dispre]
pe care l-ar fi putut repara simplu - pl\tind suporterilor produ-
cerea unui nou banner care s\ acopere tribuna `n momentele
grele ale echipelor cu “U” pe piept. 

3Avem 4 puncte `n 11 etape `n clasamentul Diviziei A la fotbal.
Nu ne g=ndeam la acest scenariu tragic nici `n cele mai
crunte co[maruri. Ghinionul, prostia, lipsa de concentrare,

toate au contribuit la acest `nceput dezastruos de campionat.
Avem una din cele mai slabe ap\r\ri din campionat [i suntem
forma]ia cu cele mai multe goluri marcate. ~n proprie poart\. Avem
`n lot 2-3 juc\tori care nu ar face fa]\ `n diviziile inferioare. Avem
impresia c\ un blestem s-a a[ternut `n s=nul echipei noastre,
blestem de care se pare c\ nu reu[im s\ sc\p\m. Situa]ia devine
tot mai grea, iar noi nu g\sim resurse pentru a bifa prima victorie
`n acest sezon.

4Organigrama clubului de fotbal presupune ca `n fruntea echi-
pei s\ existe un pre[edinte [i un director general. Dup\ de-
misiile lui Lucian Danciu [i Alin B\nceu, aceste posturi au r\-

mas vacante [i se pare c\ nimeni nu face nimic pentru a g\si doi
oameni potrivi]i. Primarul Boc este total dezinteresat de aceste
probleme, iar ac]ionarii nu dau niciun semn c\ ar dori s\ g\seasc\
o solu]ie viabil\. 

5Investi]iile masive f\cute `n aceast\ var\ la echipa de bas-
chet masculin, “U” Mobitelco nu au dat roadele a[teptate. ~n
prima deplasare a acestui sezon, baschetbali[tii clujeni au

dat piept `n Cupa Rom=niei cu forma]ia din Sibiu, unde a pierdut la
o diferen]\ de 20 de puncte. Apoi, la Ploie[ti dup\ ce b\ie]ii antre-
na]i de Perisic au condus la un moment dat cu 23 de puncte, s-au
v\zut `nvin[i `n final la o diferen]\ de 11 puncte. ~ntr-o alt\ depla-
sare la Pite[ti, meciul a intrat `n prelungiri, iar b\ie]ii no[tri nu au
izbutit s\ `nscrie dec=t dou\ co[uri. Clasarea pe podium pare tot
mai departe iar c=[tigarea campionatului pare o utopie.



miss “U”miss “U”

CV
Claudia Cioca-Grecu

Data na[terii: 15.10.1988
Dimensiuni: 88-60-90 
Greutate: 50 kg
~n\l]ime: 1,67 m
Culori preferate: alb-negru
Ocupa]ia: studentã anul I la
Facultatea de Jurnalism

A luat pulsul tribunei acum
aproximativ un an [i jum\te, c=nd
prietenul s\u a `nceput s\ o duc\ la
meciuri. S-a `ndr\gostit la prima
vedere de Universitatea [i de atunci
a `ncercat s\ ajung\ la majoritatea
meciurilor. 

A fost prezent\ la aproape toate
partidele sus]inute de “{epcile
Ro[ii” pe teren propriu dar a parti-
cipat [i la c=teva deplas\ri. Anul
trecut a fost la Mioveni precum [i la
V=lcea, dou\ din meciurile cheie
ale promov\rii. Este fascinat\ de
atmosfera de pe stadion, de c=nte-
cele [i show-ul galeriei. 

Bunicii Claudiei sunt U-i[ti iar
microbul acesta se pare c\ a afec-
tat-o [i pe ea. Regret\ plecarea lui
Adi Falub, un U-ist adev\rat dar `[i
pune speran]ele `n noul antrenor al
Universit\]ii, Gheorghe Mul]escu.
Adrian Olah [i Nemanja Jovanovic
sunt prefera]ii Claudiei din lotul
studen]ilor. Sper\ ca `n cel mai
scurt timp, echipa s\ ias\ din criz\
[i s\ bifeze prima victorie din acest
sezon. Este convins\ c\ vom evita
retrogradarea [i `n sezonul ce va
urma vom face o figur\ mult mai
frumoas\.

A doua concurentã:
CLAUDIA!

Mai multe poze 

pe uucclluujj..rroo!
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