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IN MEMORIAM GHEORGHE ROMAN
Pre[edintele CS Universitatea, Gheorghe Roman, a decedat joi sear\
`ntr-un teribil accident de circula]ie. Cu doar o zi `nainte, ucluj.ro magazin
a realizat un material pe care `l red\m integral, a[a cum a fost scris
`nainte de cumplita tragedie. Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pace!
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editorial Mihai Agbary (New York)
~mi aleg cuvintele cu greu, nu pentru c\ nu ar fi mii de
`n[irat, toate pline de nenum\rate emo]ii, ci dintr-un ciudat sentiment de protec]ie. Protec]ie ideologic\ a unei
cauze ce tr\ie[te dincolo de victoriile fotbalistice.
M-am `ndr\gostit t=rziu `n via]\ de potcoava neagr\,
poate maturitatea a jucat rolul ei, deoarece s\m=n]a pasiunii a germinat `n momentul `n care am citit cartea “{epcile
Ro[ii” a lui Ioan Chiril\.
~ntr-o lume `n care pasiunile se relocheaz\ permanent
`n func]ie de lozul c=[tig\tor, "U" Cluj este s\la[ul idealurilor mele. Multe echipe au ajuns [i vor ajunge departe,
multe echipe `[i vor defila laurii prin fa]a nostr\, dar
important este sufletul depus [i puterea de a lua `n piept de
fiecare dat\ o echip\ mai puternic\ sau mai bogat\ ca a ta,
lupt=nd p=n\ la cap\t cu convingerea c\ po]i reu[i.
Juc\tori sau suporteri, tr\im aceasi soart\, c\ci nu este
u[or s\ fii suporter al unui ideal, s\ fii suporter al lui "U"
Cluj. M\ cobor des `n ad=ncurile crezurilor mele pentru a
g\si resurse de putere `n fa]a unor nereu[ite sau e[ecuri.
Uneori, vreau mai mult de la mine, de la juc\tori, chiar [i
de la fani. Am preten]ii de lupt\ p=n\ la epuizare de la
juc\tori [i visez la sacrificiul suprem pe teren [i nu la
num\rul de goluri marcate. Am speran]a c\ suporterii vor
con[tientiza c\ fac parte din familia Universit\]ii [i nu al
unui sindicat de cartier. A[tept ziua c=nd vor fi uni]i `n
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sumar
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Tip\rit la GDS Craiova.

iubirea lor, ziua `n care to]i ca un glas vor c=nta c=ntece
pentru care am fost renumi]i `n toat\ Rom=nia, `n loc de
trivialit\]i [i slogane ieftine.
De departe, de aici din New York, unde locuiesc, dragostea pentru alb [i negru este [i mai aprig\. Neconsumat\ [i
oarecum spectatoare, pasiunea mea, ca probabil a tuturor
acelora care sunt pleca]i din ]ar\ [i nu au posibilitatea de a
tr\i al\turi de echip\ [i suporteri fiecare eveniment, este
st=ngace [i secret\.
Neobi[nuit s\-mi strig iubirea `n vuietul tumultos al
galeriei, r\m=n mut [i neajutorat `n fa]a sentimentelor
mele. ~n t\cere, `n imagina]ia mea, `n fa]a computerului,
dau glas g=ndurilor. G=nduri de fidelitate, iubire, demnitate [i fr\]ie, `mi umplu inima de dragoste pentru "U".
Pe h=rtie, cuvintele vin greu, dar nu conteaz\, c\ci de
cele mai multe ori sentimentele umbroase [i ad=nci ale
inimii sunt rostite `n [oapt\, `ncet `n miez de noapte
`nainte de a pune capul de pern\.
Dragostea mea pentru "U" Cluj e ca o rug\ciune, o rostesc de fiecare dat\ cu aceea[i `ncredere, iubire [i speran]\, indiferent de deznod\m=nt.

PAG.8

PAG.10

DE VORB| CU...
Gheorghe Roman, [eful Clubului Sportiv
Universitatea, clubul cu cele mai multe
echipe `n prima lig\ din Rom=nia.
AVANCRONICA PROFI
Boros Miklos, expertul nostru `n
baschet, ne scrie despre returul dintre
“U” Mobitelco si PAOK Salonic.
AVANCRONICA PROFI
Alin {utea, de la Ziua de Cluj,
abordeaz\ meciul cu Poli Ia[i.
BLOG MONOCOLOR
Don Vitzu poveste[te cum a fost
lungul drum spre Constan]a,
de unde “[epcile ro[ii” s-au `ntors
cu un punct important.
GOLURILE ISTORIEI
Gheroghe I. Bodea poveste[te
cum se f\cea “botezul” fiec\rui
nou-venit la Universitatea
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CINE-I?
Cine este tr\g\torul Universit\]ii Cluj,
Ionu] Badea.
CINE-I?
St=lpul din centrul ap\r\rii lui Mul]escu
este Andrei Cordo[. La 19 ani, este deja
un juc\tor experimentat.

FLUIER FINAL
PAG.15
PIC|TURI ALB-NEGRE
Multe pic\turi negre, noroioase,
dar [i c=]iva stropi de lumin\ pentru
greu-`ncercata liter\ magic\.
PAG.16
APEL
Dou\ meciuri cruciale `n aceast\
s\pt\m=n\ pentru “U”! Unul pentru
baschetbali[ti, afla]i `n fa]a unui succes
istoric, altul pentru fotbali[ti,
care vor `nfrunta rivalii din ultimii ani.
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De vorb\ cu...

Remus Câmpeanu
Gheorghe
Roman
Gheorghe Roman, directorul executiv al Clubului Sportiv
Universitatea Cluj, se aflã de patru ani la cârma unuia dintre cele
mai mari cluburi sportive din România. Uneori contestat,
mai ales când se împart banii pe secþii sportive, Ghiþã Roman este
factorul de stabilitate de care orice club are nevoie.
text Ionela F\t foto Dan Bodea
Biroul [efului de pe Pavlov este plin de hârtii ºi documente care trela salã, dar mai ales de la baschet. Spune, însã, cã uneori dorul de
buie semnate: “Am lipsit doar douã ore ºi deja s-au strâns un teanc de
antrenorat îl chinuie: “Mi-e dor sã antrenez. Uneori, când intru în salã,
hârtii, decontãri ºi alte acte”, se scuzã Ghiþã Roman.
mã trezesc cã dau indicaþii, vorbesc singur. Sunt însã liniºtit cã în urma
În timp ce aºtept\m, privirea fuge spre zecile de fanioane ºi ecumea au rãmas mulþi foºti elevi care continuã munca - Pintea, Sinevici,
soane agãþate pe perete: “ Ãsta mi-e cel mai drag”, spune arãtând spre
Horia Rotaru, Roschnafsky, Þenter, toþi au rãmas aproape de baschet,
cel mai mare fanion, pe care scrie CS Universitatea Cluj.
aºa cã viitorul baschetului clujean e pe mâini sigure”, mãrturiseºte fosUitându-se la peretele cu amintiri, vede o
tul antrenor al echipei de baschet masculin.
patã mare pe tavan: “Din pãcate nu putem re“Când va veni urmãtorul titlul pentru
nova. Clãdirea aparþine de Regia Autonomã
baschetbaliºti?”, vine inevitabil întrebarea.
Victoria, noi plãtim chirie aici ºi nu ºtim cât ne
“În ultimii ani, baschetul românesc a intrat
mai þin”, ni se destãinuie acesta.
pe mâna «mafiei» sârbe. Nu zic cã nu e benificã
Nu îi criticã, dar nici nu-i aprobã pe cei care
venirea jucãtorior strãini, dar am impresia cã,
vor sã înregistreze simbolul “U” Cluj la OSIM:
campionatul se transformã în orgoliul sârbilor.
„Toatã lumea umblã acum dupã brandul lui
Câºtigarea unui campionat a devenit o situaþie
«U», citesc în presã cã vor sã-l înregistreze la
de conjuncturã. Dacã ai bani ºi aduci 2-3 jucãOSIM, dar trebuie sã ºtie cã CS Universitatea
tori buni, atunci poþi câºtiga un campionat.
este aici. Clubul de fotbal s-a desprins de noi,
Istoria va consemna cã ai câºtigat titlul. Dacã ai
baschetul masculin la fel ºi anul viitor va urma
copii care vin din urmã, ai echipe de divizia B ºi
handbalul masculin. Nu avem nimic cu ei, mai
tradiþia de partea ta e bine, dacã nu, nu!”.
ales cã sunt loiali brandului.«U» este un simbol
Ghiþã Roman locuieºte aproape de stadionul
al Clujului ºi nu trebuie sã disparã.”
“Ion Moina” ºi, de câteori poate, ajunge ºi la
Enumerãm secþiile sportive cu “U” pe piept,
partidele Universitãþii: “Vin cât pot de des la
în total sunt 10: atletism, tenis de câmp, handstadion. De multe ori însã partidele mã gãsesc
bal, masculin ºi feminin, baschet masculin ºi
acasã. Cel mai rãu este când îi vãd pe oameni cã
feminin, volei, masculin ºi feminin, rugby, fotvin supãraþi de la meci, cu privirea în pãmânt.
bal. „Suntem clubul cu cele mai multe secþii sportive în prima divizie.
La început dinspre stadion se aude un vuiet, apoi aud bucuria, la final
Viitorul va fi sub numele brandului «U», însã vor rezista doar acele
e liniºte. Dacã se va salva de la retrogradare? Cineva trebuie sã pice.
secþii care vor avea un management performant”, prevesteºte directorul
Dacã e sã analizãm jocul, au pierdut 9 puncte pe prostii. Nu ºtiu, eu sper
de la CS Universitatea Cluj.
sã se salveze!”
Bugetul Clubului Sportiv Universitatea Cluj este de aproximativ 14
Apoi îºi aduce aminte de marii fotbaliºtii ai Universitãþii Cluj: “Am
miliarde de lei vechi, bani care provin de la Ministerul Educaþiei ºi
stat de vorbã cu Anca, Uifãleanu, bãtrânul Neºu, Ivansuc. Toþi se schimCercetãrii (6 miliarde) ºi de la Consiliul Local Cluj (8 miliarde). Ace[ti
bau la faþã când vorbeau de fotbal ºi de «U» Cluj. Acum, când vorbeºti
bani sunt împãrþiti pe criterii de performanþã cãtre toate secþiile
cu un fotbalist, repede aduce aminte de contract ºi prime de joc”, spune
sportive. Pe lângã aceºtia, fiecare disciplinã dis- Conform noii organizãri a clubului, Gheorghe Roman acesta cu regret.
pune de bani proprii din sponsorizãri: „Anul
Viaþa lui Ghiþã Roman se împarte între CS
ocupã acum funcþia de director executiv ºi nu
preºedinte. Preºedintele Consiliului de Admiacesta nu am dus-o rãu, au fost însã ºi ani în
Universitatea Cluj, Facultatea de Educaþie
nistraþie este profesorul Sorin Grozav de la UTC-N.
care performanþa sportivã a luat-o în faþa celei Consiliul de Administraþie al CS Universitatea Cluj
Fizicã ºi Sport, unde este profesor ºi decan ºi
materiale” , spune Roman.
meseria de bunic. Are un nepot de trei ani ºi o
este format din prorectori ai universitãþilor clujene
ºi preºedinþii secþiilor sportive.
Ghiþã Roman este nelipsit de la meciurile de
nepoatã “pe drum”.

“

Cea mai mare
dezamãgire este cam
aceeaºi de câþiva ani:
publicul clujean. Am
spus-o ºi cu alte ocazii.
Clujenii sunt pretenþioºi
când vine vorba de performanþã. Este ca un
amant infidel ºi circumstanþe atenuante ar
avea: au de unde alege.
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avancronicã
~nfrângerea la doar cinci puncte diferenþã
ob]inut\ de elevii lui Miºa Perisic
ne d\ speranþe pentru retur. Trebuie însã
atenþie maximã ºi un public vulcanic!
baschetului masculin clujean în cupele europene, în
ceea ce prive[te un duel direct.

Trofeul Carpa]i, handbal
feminin, Sala Sporturilor
"Horia Demian”
În acest week-end se desf\[oar\
ce-a de-a 41-a edi]ie a Trofeului
Carpa]i la handbal feminin. Participante sunt echipele na]ionale ale
Rom=niei, Spaniei, Croa]iei [i, din
cauz\ c\ Republica Congo a renun]at
la participare, a fost invitat\ [i echipa
“B” a Rom=niei.

Vineri, 23.11.2007

ora 17:00 Croa]ia -Spania
ora 19:00 Rom=nia A - Rom=nia B

Sâmbãtã, 24.11.2007

ora 16:00 Spania - Rom=nia B
ora 18:00 Rom=nia A - Croa]ia

Duminicã, 25.11.2007
ora 10:00 Rom=nia B - Croa]ia
ora 12:00 Rom=nia - Spania

S-a câºtigat încã
un ghiozdan
plin cu rechizite

text Boros Miklos
(sportoldal.ro)
O înfr=ngere la cinci puncte în deplasare, într-un
duel tur-retur, înseamn\, în mod normal, c\ echipa
gazd\ a returului porne[te cu prima [ans\ la calificare.
74:79 la Salonic, în fa]a lui PAOK, ne d\ speran]e la o
calificare a lui “U” Mobitelco în faza grupelor din
EuroCup, îns\ trebuie s\ r\mânem cu picioarele pe
p\mânt.
S\ nu uit\m ce a p\]it ELBA Timi[oara, care a ratat
calificarea, de[i a învins cu zece puncte în Ucraina.
S\ nu uit\m ce am p\]it noi sezonul trecut, c=nd, tot
dup\ o înfr=ngere „acceptabil\” în deplasare, am pierdut calificarea în primele minute ale returului. PAOK
vine dintr-un campionat mult mai puternic dec=t cel
românesc, iar dup\ partida tur [tie deja exact
poten]ialul nostru.
Nu vrea s\ fiu pesimist, vreau doar s\ avertizez.
Eliminarea grecilor ar fi cel mai mare succes al

Dar pentru asta este nevoie de un joc aproape perfect al elevilor lui Mi[a Perisic. Atuurile noastre pot fi
dorin]a de performan]\, tactica, disciplina [i – sper\m
– publicul. De partea lor st\ experien]a, dar [i valoarea:
grecii au jucat cu 11 baschetbali[ti partida tur, din care
9 au marcat, în timp ce la noi au evoluat doar opt
juc\tori, dintre care unul - Mocanu - a fost trimis pe
teren doar din cauza elimin\rilor.
Partida cu PAOK este în acest moment testul
suprem pentru o echip\ care s-a schimbat neobi[nuit
de mult în var\. Calificarea ar putea aduce o încredere
în for]ele proprii, care lipse[te echipei înc\ în partidele
din deplasare. În plus, ne-ar aduce nou\, suporterilor
înc\ cel pu]in trei partide interna]ionale în Sala
Sporturilor “Horia Demian”. Este momentul s\ ar\t\m
Europei c\ Divizia A nu înseamn\ doar Asesoft Ploie[ti
în privin]a performan]ei interna]ionale.
„U” poate da mar]i lovitura. A[a cum a spus Mircea
Cristescu imediat dup\ partida tur, trebuie s\ le ar\t\m
grecilor cum sun\ o sal\ plin\ la Cluj-Napoca. O sal\
plin\, care s\rb\tore[te o calificare.

Trebuie o salã plinã
Sala Sporturilor
“Horia Demian”
Cluj-Napoca

“U”
Mobitelco
Cluj-Napoca
Preºedinte: Mircea Cristescu
Antrenor: Miodrag Perisic
Secunzi: Dorin Pintea

Verginis

Saunders

Humphrey

Rezerve “U”:
B. CUIC
P. CHETREANU
I. MOCANU
R. CENEAN
F. LAPUSTE
M. POPA
M. SILVASAN

Charitopoulos
Iheadindu

C=[tig\toarea celui de-al
doilea ghiozdan cu
rechizite marca Herlitz
(Fishbone)
este ADELINA POPA.
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Medvedj

Tsiakos

Vukas

Krstanovic
Seals

Mar]i
27.11.2007,
ora 17.30

Preºedinte: Demetrious Paneloudes
Manager: Christos Karaberis
Antrenor: Tab Baldwin

PAOK
Salonic

Rezerve
PAOK:
I. DEMERTZIS
M. DIARRA
A. GILLESPIE
S. HANSELL
Z. HORVATH
N. KOUVELAS
T. SFEIKOS

avancronicã
“Universitatea poate sã batã pe oricine ºi sã piardã
cu oricine”, spunea antrenorul Gigi Mulþescu acum
câteva sãptãmâni. ªi are perfectã dreptate.
“Studenþii” au jucat magistral cu Steaua,
dar au capotat la Buzãu ºi s-au arãtat neputincioºi
în faþa Ceahlãului. Apoi ºi-au revenit, parþial,
prin punctul de la Constanþa.
text Alin ªutea
(Ziua de Cluj)
însemnat doar înfrângeri. Partida de azi reprezintã ºi
debutul celei mai noi achiziþii a Universitãþii, Mamadou Zongo, primul jucãtor african care va îmbrãca, întrun meci oficial, tricoul “alb-negru”. Jucãtorul a impresionat în partida amicalã cu Gloria Bistriþa, din urmã cu
o sãptãmânã ºi pare cea mai bunã variantã pentru
susþinerea ofensivei.
Titularizarea africanului ar duce ºi la scãderea
responsabilitãþilor lui Dorin Goga, omul de la care
suporterii se aºteaptã la foarte multe, dar care, pânã
acum, s-a remarcat prin inconstanþã.
Un succes cu Iaºiul ar fi exact energizantul de care
echipa are nevoie înaintea meciului din runda viitoare.
Un coleg mi-a adus aminte cã pe 2 noiembrie 2002,
atunci când reuºea un 0-0 în Gruia, “U” era într-o situaþie asemãnãtoare celei de acum, însã avea douã victorii la activ.
Clujenii au ocazia, astãzi, sã “egaleze” situaþia.

Din pãcate, succesul cu Steaua a fost anulat de
eºecurile sau semi-eºecurile care au urmat, însã jocul
de astãzi e cel mai important dintre toate. De ce cred
asta? E simplu.
O victorie ar urca Universitatea în clasament, cel
puþin o poziþie, iar “lanterna roºie” o va primi UTA, care
e greu de crezut cã va învinge pe Rapid, dupã ce jucãtorii nu s-au antrenat mai bine de ºapte zile.
Presiunea ultimului loc, despre care s-a spus
cã-i apasã atât de mult pe “studenþi” va mai scãdea.
Apoi, Universitatea ar intra serios în lupta pentru
evitarea retrogradãrii pentru cã pânã acum “ªepcile
roºii” s-au strãduit doar sã þinã pasul cu echipele
contracandidate ºi nicidecum sã le punã probleme
serioase.
Mai mult, un succes cu Poli Iaºi ar însemna prima
victorie pe care “U” ar repurta-o în faþa unei contracandidate la evitarea retrogradãrii.
Precedentele Dacia Mioveni sau Gloria Buzãu au

Predaþi “lanterna”!
25. Olah
2. Cordoº
6. Baciu

4. Zongo
9. N. Jovanovic

22. Khachatryan

81. Moldovan

1. Brãneþ

3. Onuþ

30. Park

Stadion: “Ion Moina” Cluj-Napoca, 7.000 locuri
Data [i ora: 24.11.2007, ora 14.00
Transmisiune tv: Telesport
Transmisiune radio: Rom=nia Actualit\]i
Transmisiune internet: ucluj.ro, gsp.ro, prosport.ro

8 39
11 31
11 29
22 28
14 26
15 26
9 25
20 21
32 18
17 17
27 17
19 16
20 14
19 14
18 13
16 13
20 11
25 9
1-0
0-2
1-1
1-0
1-0
2-0
0-1
2-1
0-0

ETAPA CURENTÃ
Vineri 23 noiembrie 2007:
Univ. Craiova - Gloria Buz\u
S=mb\t\ 24 noiembrie 2007:
Gloria Bistri]a - ***, Steaua - Dinamo
Duminic\ 28 octombrie 2007:
O]elul - Farul, Vaslui - Urziceni
UTA - Rapid, Dacia - Pandurii
Poli Timi[oara - Ceahl\ul
GOLGHETERI dup\ etapa a 15-a
12 goluri - Marko Ljubinkovic (FC Vaslui)
11 Goluri - Gigel Bucur (Poli Tm.)
9 goluri Ionel Dãnciulescu (Dinamo)
8 goluri Adrian Cristea, Ionu] Mazilu (Rapid)
7 goluri Eugen Tric\ (***)
CARTONA{E LA “U” dup\ etapa a 15-a
Galbene
Ghindaru, Negrean (câte 3)
Unguru[an, Olah, Baciu, M. Jovanovic
(câte 2)
Radu Sabo, Suciu, Martin Tudor, Coman,
Dolha, Savu, Nemanja Jovanovic, Iodi,
Khachatryan, Cordo[, C. Moldovan (câte
unul)
Ro[ii: Coman, Bolohan (c=te unul)

28. L. Munteanu
8. Paruolo
9. Bâlbã

11. Mijin
10. Silvãºan

19. Coman

Antrenor:
Gheorghe Mul]escu
Secunzi: Dorel Chiriac,
C\lin Ciucur, Francisc Dican

25
20
24
31
24
24
13
17
21
15
15
15
14
13
14
7
13
18

REZULTATE etapa a 15-a
Steaua Bucure[ti - Univ. Craiova
Dinamo Bucure[ti - Rapid Bucure[ti
Pandurii Tg. Jiu - FC Vaslui
Unirea Urziceni - UTA Arad
*** - Dacia Mioveni
Politenica Iasi - Gloria Bistri]a
Ceahl\ul Piatra Neam] - Otelul Gala]i
Gloria Buz\u - Poli Timi[oara
Farul Constan]a - “U” Cluj

21. Naidin

77. Buta

18. Unguruºan
10. Goga

30. Ciobanu

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

18. Miclea

Universitatea
Cluj-Napoca

Iaºi

Politehnica

Antrenor:
Ionuþ Popa
Secunzi: Narcis Ciocârlan,
Ioan Câmpeanu
Meciuri directe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Victorii Universitatea Cluj: . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Egaluri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Victorii Steaua: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Golaveraj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-38
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blog monocolor
Drumul spre victorie
text ºi foto Don Vitzu

Din Bucureºti în Constanþa am mers cu maºina amicului nostru, care poate fi comparatã
cu un laptop modern cu unitate de dischetã în
loc de CD-ROM, întrucât avea în maºina relativ
nouã un casetofon model ’74, care, spre
surprinderea nostrã, încã scotea sunete armonioase, care, mai târziu, au fost definite de specialiºti drept melodii. Împreunã cu noi a venit ºi
un clujean stabilit în Bucureºti, Dan Turcu, dar
care a jurat cã n-a fost la meciuri în care „U”
n-a jucat.
Constanþa. Mare. Soare. Distracþie. Vacanþã.
La aceste lucruri mã gândesc de obicei când
cineva pomeneºte de Constanþa. Niciodatã n-am
ajuns în acest oraº în alt anotimp decât vara. ªi
nici nu cred cã dupã experienþa asta voi mai cãlca p’acolo în afara sezonului estival. La Constanþa ne-a întâmpinat un vânt de-þi pãtrundea
pânã în cele mai ascunse gânduri, o ploaie deasã de-þi venea sã-l înjuri pe cel care a inventat
apa rece.
Interesul pentru fotbal aici este neþãrmurit,
la stadion fiind prezenþi aproape 50 de spectatori constãnþeni ºi 15 suporteri clujeni, pentru
care am tot respectul.
Meciul a fost unul la care nici nu ºtiai ce sã
faci: sã râzi sau sã plângi. Poate, dacã eram la
televizor, îmi venea sã râd de gafele jucãtorilor
ºi traiectoriile pe care le avea mingea, dar pe

8 UCluj.ro
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Drumul spre Constanþa... l-am început vineri dupã-masa
când împreunã cu Don Antonescu am fãcut check-in-ul în
limuzina pusã la dispoziþie de sponsorii deplasãrii (un
Chevrolet Spark ediþie limitatã aparþinând familiei mele).
Fãrã peripeþii am ajuns în Bucureºti unde am înnoptat la
nea’Cristi (un amic...nu-l ºtiþi). Dis de dimineaþã pe la ora
13 am plecat spre Constanþa pe o vreme mizerabilã.
frigul de acolo îþi era greu sã zâmbeºti.
Printre puþinele momente în care am zâmbit
au fost cele în care s-a fluierat sfârºitul de
reprizã ºi de meci, când jucãtorii, impulsionaþi
de acest zgomot, au rupt-o la fugã spre vestiare
mai rãu ca Elodia spre Germania.
Zero-zero meritat de ambele echipe ºi felicitãri adresate tuturor jucãtorilor din teren, au
fost vorbele antrenorului “[epcilor roºii” la conferinþa de presã. Aº mai adãuga ºi felicitãri
celor din tribune, pentru efortul ºi rãceala cu
care probabil s-au ales dupã acest meci.
La întoarcere, ploaia s-a transformat în ninsoare precum promisiunile primarului nostru în
certitudini.
Am rãmas în Bucureºti pânã luni, dar pot sã
vã mãrturisesc cã a meritat! Luni am ajuns la
Centrul Naþional al Cinematografiei, împreunã

cu Don Antonescu, de unde am recuperat niºte
imagini de arhivã cu “U” câºtigând Cupa
României.
Drumul spre victorie... un film clasic, de
referinþã, în care echipa învingãtoare este purtatã pe braþe de mii de oameni.
Drumul spre victorie... Cupa României ridicatã de fotbaliºtii de legendã a lui „U”, imagini
care mi s-au întipãrit adânc în memorie ºi pe
care sunt convins cã le pot revedea de sute de
ori fãrã sã mã plictisesc.
Sunt imaginile care mi-au redat speranþa cã
indiferent ce se va întâmpla „U” va redeveni
cea mai iubitã echipã.
Indiferent de poziþia din clasament drumul
lui „U” nu poate fi decât spre victorie.

golurile istoriei

"U" Cluj `n 1931. De la stânga la dreapta: Moveanu, Dobo[an, Ghilezan, Sepi II, David, Huniade, Sfera, Stanoef, {tef\nescu, Bulzan, Abrudan

Botezul noului venit

Unul dintre componen]ii echipei “U” din
perioada 1930-1935, Marius-Puiu {tef\nescu,
`[i aminte[te unele detalii interesante tr\ite de
tinerii juc\tori studen]i din acele vremuri.
“Vreau s\ amintesc un lucru deosebit la «U»
al acelor vremuri. Lucru mo[tenit de la `nainta[ii no[tri.
Era botezul ca nou venit la «U» [i care impresiona deosebit pe respectivul. ~n ce consta
acest botez voi `ncerca s\ ar\t mai jos. Dup\ ce
erai primit `n lotul echipei de fotbal, se fixa o
[edin]\ la restaurantul URSUS, de obicei dup\
un antrenament. De la aceast\ [edin]\ nu se
putea lipsi sub niciun motiv. Era un eveniment
deosebit, la care trebuiau sa participe to]i juc\torii.
La restaurant, `ntr-o camer\ aflat\ mai `n
spate, `n jurul unei mese lungi se a[ezau
juc\torii pe ambele p\r]i. ~n cele dou\ capete ale
mesei se a[eza c\pitanul echipei [i viitorul
botezat. Ceremonialul `ncepea cu o sumar\
10 UCluj.ro
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Celebra cizm\ cu bere marca orice
debut la Universitatea Cluj. Petrecerea
se `ncheia cu c=ntecele studen]e[ti
text Gheorghe I. Bodea foto arhiva ucluj.ro
biografie pe care c\pitanul o f\cea noului membru al echipei de fotbal, dup\ care acestuia i se
aducea o cizm\ din sticl\ plin\ cu bere.
Era mare cizma [i cuprinz\toare. Cu cizma
`n m=n\ trebuia s\ ciocne[ti [i s\ bei cu fiecare
juc\tor. Se `ncepea cu c\pitanul echipei [i pe
r=nd cu ceilal]i p=n\ terminai cu ultimul [i
bine`n]eles c\ prima cizm\ trebuia s\ fie golit\.
Eu p=n\ atunci nu pusesem alcool `n gur\ [i
odat\ terminat\ cizma m-am terminat [i eu
aproape complet.
Urma b\tutul la spate, care era destul de
ustur\tor [i `n sf=r[it botezul se `ncheia cu frumoase c=ntece studen]e[ti”.
Pentru a `n]elege c=te ceva din atmosfera

timpului, din greut\]ile cotidiene din afara
arenei, azi p\r=nd hazlii, dar atunci fiind oricum
nepl\cute, pe care `ns\ studen]ii fotbali[ti le-au
biruit cu av=ntul [i umorul specific tinere]ii,
acela[i {tef\nescu scrie: “Neajunsuri materiale
- nenum\rate. De la lipsa de echipament, `n special a ghetelor, a unei mese de pr=nz c=t mai
omeneasc\, p=n\ la aflarea pietrei filozofale,
care s\ ne fereasc\ de grija zilei de m=ine.
Purtam ghetele 2-3 ani [i ne am\geam cu
zicala «a[a se formeaz\ pe picior». Ce Adidas
sau alte minuni, care singure joac\ fotbal?
C=teva r=nduri am\r=te de tricouri, dar un mare
nume - «U» sau «{epcile ro[ii»”.

FOTO: arhiva ucluj.ro

fotodocument

FOTODOCUMENT: Sibiu, octombrie 1940: Coman, Sângeorzan, Dasc\lu

ilea
Al do \tor:
ig
c=[t s Tiut

iu
Mar

Primul c=[tig\tor,
R\zvan Perde, este rugat
s\ ne contacteze
pe ucluj@ucluj.ro, pentru
a-[i `ncasa premiul!

ia
A tre oare:
ig\t
c=[t ndronic
A
Alic
La concurs poate
participa orice
copil sau pãrinte
care iubeºte
Universitatea ºi
citeºte revista noastrã.

Iat\ a doua 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 Marius Tiut
s\ ne contacteze pe ucluj@ucluj.ro pentru a intra `n posesia premiului!
Felicitari pentru cifra de 1 milion de
vizitatori.
Pentru mine ucluj.ro reprezinta cea mai
buna sursa de informatii despre “U-nica
iubire”. Accesez site-ul de vreo 2-3 ori pana la
pranz, in functie de evenimente si de volumul
de munca pe care il am la serviciu. De asemenea, intru pe ucluj.ro in fiecare seara.
Daca pentru unii dintre noi U Cluj este
o “religie” (sper sa ma ierte Dumnezeu pentru
aceasta metafora), pot spune ca ucluj.ro este
un “lacas de cult” sau daca imi permiteti un
joc de cuvinte, un “lacas de cultura”. Este
adevarat ca deseori GB devine un “lacas de
incultura”, dar asta nu e vina voastra.
Datorita voua am putut sa-i fac pe cei
din familia mea sa fie aproape de U. Cel mic
are 3 ani si 8 luni si canta “Haide U, Haide U,
U-nica iubire pentru noi esti tu”. De asemenea, stie cateva versuri din “Slava tie, studen-

tie”. Cred ca am reusit sa-l fac pe cel mic U-ist
pentru toata viata. Oricum, de la mine nu va
auzi altceva decat U. (........)
De asemenea, tot de pe ucluj.ro am descarcat cantecele galeriei, dar si cel al celor de la
Personal. Acestea le-am prezentat unor colegi
de serviciu, care au fost f. invidiosi, iar eu,
iarasi, f. mandru ca sunt U-ist.
Acum vreo 2 ani am castigat unul din
cele doua premii puse in joc cu ocazia unui
concurs organizat de voi cu tema “De ce U
Cluj”. Doresc sa va multumesc inca o data ca
mi-ati acordat acel premiu si sunt f. onorat
pentru acest fapt. Va recomand sa va orientati
de aceasta data ca premiile sa ajunga la copii
de varsta cat mai frageda. (.........)
D-le Tiut, `n cazul `n care nu dori]i
s\ primi]i premiul, v\ rog s\ ne indica]i
un suporter c\ruia s\ `l redirec]ion\m.

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 personale ºi intra]i automat
la urmãtoarea tragere la
sorþi, din 20 noiembrie.
Trimite]i talonul pe adresa
SC ATOMO RO SRL
str. Universit\]ii nr. 1,
ap 29, Cluj-Napoca

Cu cine joac\ echipa de baschet masculin
“U” Mobitelco `n FIBA EuroCup?
.....................................................................
Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
etapa 16 UCluj.ro
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cine-i?
C.V.
Ionuþ Badea
Data na[terii:
27.10.1981
Locul na[terii:
Constanþa
Post:
trãgãtor
~n\l]ime:
1,98 m
Greutate:
93 kg
Prima echip\: CS{ Constanþa
Primul antrenor: Radu Miclea
Echipe la care a mai evoluat:
AS Midia
VCM Constan]a
Forex Bra[ov
Steaua Bucure[ti
Unirea Dej

Trãgãtorul

de la
malul
mãrii

text Ionela Fãt foto Corneliu Rusu

Trãgãtorul Ionuþ Badea este jucãtor de bazã la echipa de volei
masculin Universitatea Cluj, echipã care anul acesta ºi-a propus o
calificare în play-off.
Cariera lui Ionuþ Badea a fost
influenþatã de un clujean, antrenorul Miclea de la Unirea Dej: “A
fost o întâmplare faptul cã am
ajuns la volei. Aveam cam 12 ani,
eram elev în clasa a cincea. Într-o
zi, la noi în ºcoalã a venit profesorul Miclea de la Dej. A fãcut o selecþie în tot judeþul, cãutau copii
înalþi. Eu am fost unul dintre cei
selecþionaþi “, ºi-a amintit Ionuþ.
Au urmat apoi anii de juniorat
la CSª Constanþa, în care a cucerit
titlul de vicecampion naþional la
juniori 1 ºi medalia de bronz la juniori 2: “Mi-a plãcut de la început
acest sport. Nu ºtiu ce altceva aº fi
fãcut dacã nu era renumitul antre12 UCluj.ro
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Ionuþ Badea este unul dintre cei ºase jucãtori veniþi
la începutul campionatului de la Unirea Dej.
Are 26 de ani, iar voleiul este pasiunea vieþii.
A lãsat oraºul natal, Constanþa, pentru o carierã sportivã
departe de casã ºi de prieteni. ucluj.ro magazin
vã prezintã povestea unui sportiv care spre deosebire
de alþii a venit la Cluj doar pentru a juca volei
ºi nu pentru a face facultatea.
nor de la juniori. “ spune constãnþeanul.
Dupã terminarea junioratului,
voleibalistul a jucat în prima divizie
la A.S. Midia, apoi la VCM Constanþa. În 2002 a jucat la Forex Braºov o jumãtate de sezon, iar apoi un
an la Steaua Bucureºti. Din sezonul 2004-2006 s-a transferat la tradiþionala rivalã a Universitãþii Cluj,
Unirea dej. De la începutul acestui
sezon, Badea a ajuns, împreunã cu
alþi cinci jucãtori, de la Dej la “U”.

Ionuþ priveºte nedumerit la toatã agitaþia ºi disputele dintre galeriile celor douã echipe de fotbal:
“La Constanþa nu este altã echipã
în afarã de Farul ºi nici nu cred cã
o sã fie. Din câte am `nþeles, în
urmã cu puþin timp nici la Cluj nu a
existat altã echipã în afara Universitãþii Cluj. Adevãrul este cã nu
prea înþeleg rivalitãþile între cele
douã echipe”, a afirmat sportivul.
Oraºul de pe malul Someºului
l-a cucerit imediat: “ Îmi place Clu-

jul e un oraº frumos e diferit de
Constanþa, oamenii sunt mult mai
liniºtiþi dec=t acasã, la Constanþa.
Lumea este mai civilizatã aici“,
spune Badea.
Ajunge rar acasã, însã spune cã
nu îi lipseºte marea: “Doar de sãrbãtori ºi vara, când este pauzã competiþionalã, ajung la Constanþa. Nu
prea meritã sã bat atâta drum pânã
acolo, e departe. Vara joc volei pe
plajã cu prietenii”, `ncheie acesta
discu]ia cu noi.

cine-i?
C.V.
Andrei Cordo[
Data na[terii:
06.06.1988
Locul na[terii:
C=mpia Turzii
Post:
funda[
Num\r tricou:
2
~n\l]ime:
192 cm
Greutate:
80 kg.
Prima echip\:
CRD Cluj
Primul antrenor:
Bakos Bela
Echipe la care a mai evoluat:
-

Juniorul experimentat
text Adi della Blog foto Gazeta Sporturilor

~nt=lnirea cu Andrei a fost una
scurt\, dar extrem de pl\cut\. ~nc\ de
la `nceputul discu]iei noastre, funda[ul Universit\]ii Cluj [i-a exprimat
dragostea pentru acest simbol.
Ne-a m\rturisit faptul c\ obi[inuia `nc\ de mic s\ frecventeze meciurile pe care "U" le disputa acas\. A stat
de multe ori `n galerie [i a `ncercat
mereu s\ `[i `ncurajeze favori]ii. A
visat ca, `ntr-o bun\ zi, s\ `mbarce tricoul alb-negru [i s\ p\[easc\ pe teren
`n ova]iile publicului.
Cordo[ este m=ndru c\ a pus
um\rul la mult visata promovare,
`nf\ptuit\ `n sezonul trecut, [i se confeseaz\ spun=ndu-ne c\ Adrian Falub
a fost un model pentru el. Pe vremea
c=nd Falub juca cu simbolul pe piept,
Andrei era foarte mic, dar `[i aduce
aminte de faptul c\ Adi era favoritul
s\u. Plecarea fostului antrenor al
“[epcilor ro[ii” a fost un [oc pentru el.
Se `n]elege bine cu to]i colegii [i `l
consider\ pe noul tehnician al studen]ilor un antrenor cu o mare experien]\
profesional\. ~[i dore[te s\ joace c=t
mai mult [i s\ fac\ meciuri bune pentru a fi din nou convocat la echipa na]ional\ de juniori. Este extrem de motivat [i are `ncredere `n propriile sale
puteri.
Despre autogolul din meciul cu

Puþini fundaºi centrali se pot lãuda cu faptul
cã au debutat în Divizia A la doar 19 ani
ºi au în spate o promovare. Andrei Cordoº
se încadreazã perfect în acest tipar.
Rapid, Andrei spune c\ `n acel meci
"Dumnezeul fotbalului" l-a pedepsit. A
reu[it s\ treac\ cu greu peste acel
moment delicat din cariera sa: “A fost
un moment dificil. Sunt sup\rat c\ eu
am `nceput seria autogolurilor clujene”, ne spune t=n\rul fotbalist.
Mama sa este o suporter\ `mp\timit\ a Universit\]ii [i se poate m=ndri
cu faptul c\ a ratat foarte pu]ine partide ale Universit\]ii. A fost prezent\
inclusiv la multe deplas\ri, printre care cea de la Arad sau Mioveni.
Despre suporterii echipei, Andrei
are numai cuvinte de laud\ pentru
sacrificiile pe care ace[tia le fac pentru a-[i sus]ine echipa favorit\.
Funda[ul Universit\]ii ne-a povestit [i despre un incident mai pu]in
pl\cut `n care c=]iva pu[ti l-au `njurat
dup\ meciul pierdut pe teren propriu
cu Poli Timi[oara. “Acel incident a fost
unul izolat, peste care am trecut foarte
repede”, completeaza Andrei.

Este convins c\ Universitatea `[i
va `ndeplini obiectivul impus la startul
campionatului, cel de evitare a retrograd\rii. “Am `ncredere `n colegii de
echip\, precum [i `n for]ele mele proprii”, ne spune hot\r=t clujeanul.
~n depl\sari, `l are coleg de camer\
pe Nemanja Jovanovic, actualul golgheter al “[epcilor ro[ii”. Andrei este
student `n anul II al Facult\]ii de
Educa]ie Fizic\ [i Sport [i declar\ c\
nu e tocmai u[or, dar are sus]inere
necondi]ionat\ din partea profesorilor.
Dintre funda[ii centrali din ]ar\,
Cordo[ `l consider\ pe Goian ca fiind
cel mai bun. Regret\ c\ nu a putut juca
`n meciul cu Steaua, dar sper\ c\ la
meciul de pe 2 decembrie s\ fie pe
teren.
Andrei m\rturise[te c\ acel meci
este unul cu totul special, datorit\
`nc\rc\turii emo]ionale pe care o are.
Ne asigura c\, at=t el, c=t [i colegii s\i,
vor da totul pe teren [i vor fi extrem de

motiva]i.
Rezultatele slabe din acest tur de
campionat sunt puse de Andrei pe
seama ghinionului, a lipsei de experien]\, precum [i a unor rela]ii de joc
ne`nchegate.
Regret\ plecarile lui Szekely,
Giurgiu [i {omcherechi, ultimul fiind
un juc\tor foarte valoros, `n opinia lui
Andrei, care l-a ajutat mult `n Divizia
B.
Am fost pl\cut impresiona]i c=nd
Cordo[ a declarat c\ are toate numerele din ucluj.ro magazin [i c\ acceseaz\ site-ul suporterilor, ucluj.ro, cu
regularitate.
~n concluzie, putem spune despre
Andrei Cordo[ c\ este un juc\tor
foarte promi]\tor, care, cu siguran]\.
va avea un cuv=nt de spus `n fotbalul
mare.
etapa 16 UCluj.ro
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picãturi
alb negre

1

FOTO: citynews.ro

Prima bil\ alb\ ne-o atribuim nou\. Ne mul]umim [i trecem repede
la argumente. Astfel, dup\ lupte crancene cu diavolii internetului [i
ai php-urilor, asp-urilor, xml-urilor si altor extensii, am reu[it s\
lans\m mult promisul Guestbook nou. L-am [i integrat `n cadrul site-ului
[i am trimis un mail tuturor (nu manual) cu o parol\ de autentificare. Am
reu[it s\ facem `n a[a fel `nc=t cel care posteaz\ un mesaj s\ o fac\ direct
cu user-ul de pe care s-a autentificat. Am [i `mbun\t\]it, spre bucuria
noastr\, sistemul de bannare, astfel `nc=t, cu un simplu click, putem bloca
at=t IP-ul, c=t [i user-ul cuiva care scrie t=mpenii. ~n scurt timp vom `ncerca s\ integr\m [i o list\ considerabil\ de emoticoane precum [i alte
facilit\]i pe care le ]inem secrete.

2

Bila alb\ num\rul doi se `ndreapt\ spre sec]ia de volei masculin a
Universit\]ii, care a decis c\, `n aceast\ s\pt\m=n\, s\ promoveze
voleiul `n [coli [i implicit numele Universit\]ii. O ini]iativ\ l\udabil\
pus\ `n scen\ de colericul antrenor al voleibali[tilor, Ovidiu Vasu. Luni,
voleibali[tii au poposit la Liceul “Nicolae B\lcescu”, iar urm\toarea vizit\
pe care studen]ii clujeni o vor efectua va fi `n data de 26 a lunii, la Liceul
de Informatic\.

3

"U" Hasit este ne`nvins\ `n Divizia A. Pe bune. B\ie]ii antrena]i de
Liviu Jurc\ nu au pierdut niciun meci `n actualul sezon, iar forma]ia
clujean\ are un mar[ triumfal spre revenirea sa pe prima scen\ a
handbalului masculin. Cu bani nu tocmai mul]i, antrenorul echipei a
reu[it s\ formeze un lot omogen, care d\ dovad\ de profesionalism.

4

Ultima bil\ alba din acest num\r o prime[te fenomenul meteorologic numit "ploaia". Dup\ ce `n urm\ cu c=teva numere am blamat-o
pentru faptul c\ este mereu prezent\ la meciurile Universit\]ii de pe
teren propriu, ast\zi trebuie s\ ne declar\m un fan al ei. Datorit\ ploii [i
terenului mizerabil, `mbibat cu ap\ de la Constan]a, C\lin Moldovan, noul
titular al postului de portar, a salvat un gol ca [i f\cut. ~n ultimele minute
ale partidei disputate pe malul m\rii `mpotriva Farului, Moldovan a gafat
inexplicabil [i a sc\pat o minge, care se `ndrepta spre un nou autogol.
Ploaia a intervenit salvator [i a f\cut ca mingea s\ se opreasc\ `ntr-o
balt\ [i s\ bif\m un nou egal, care ne mai aduce un punct `n lupta noastr\ de evitare a retrograd\rii.

1

Prima picatur\ neagr\ din acest numar i-o atribuim inegalabilui,
inconfundabilului funda[ coreean Park Jae-Hong, pentru contribu]ia
sa la “ra]ia” de autogoluri. Daca golul `nscris la Craiova `n proprie
poarta\ l-am considerat o mica sc\pare, la Buz\u Park a ]inut mor]i[ s\
ne demonstreze c\ poate mai mult. {i a putut. Am pierdut un meci `n ultima secund\ printr-un autogol stupid `n scris de juc\torul at=t de l\udat la
`nceputul sezonului competi]ional. ~n amicalul de s\pt\m=na trecut\, cu
Gloria Bistri]a, Park a reu[it s\ `[i mai treac\ un autogol `n visteria sa
deja consacrat\, dar, spre bucuria noastr\, golul a fost anulat pe motiv de
offside.

2

”Bun\ seara [i bine v-am g\sit la o nou\ edi]ie Surprize-Surprize”.
A[a ar putea suna un prolog al celebrei emisiuni, realizat din partea
lui Sandu Negrean. Nu credem c\ o posibil\ cooptare `n platoul surprizelor ar putea fi un transfer mai ratat ca cel precedent, `n care Tata
Jean ne-a b\gat pe g=t un fotbalist cu termenul de valabilitate expirat.
Obi[nuit deja cu picaturile negre, Sandu Negrean a impresionat `ntreaga
asisten]\ `n meciul cu Ceahl\ul Piatra Neam], c=nd, din 2 metri, a reu[it
o chifl\ (nu, nu e vorba de acea chifl\ la care va g=ndi]i) cu capul. ~n
ultimele minute ale partidei s-a aflat singur cu Mul]escu (nu, nici acesta
nu-i acela la care v\ gandi]i, ci fi-su'), dar [utul s\u a avut viteza unui
tren oprit `n gar\. Spun=nd acestea, v\ spunem noapte bun\ [i v\
a[tept\m la noi episoade despre cariera at=t de `nfloritoare a acestui
juc\tor magnific.

3

Un sondaj f\cut pe google.com arat\ c\ o majoritate cov=r[itoare a
studen]ilor municipiului nostru frecventeaz\ cursurile Universit\]ii
Babe[-Bolyai. De aici, implicit, putem deduce faptul c\ UBB-ul
c=[tig\ o c\ru]\ de bani de pe urma p\rin]ilor acestor puradei con[tiincio[i. Drept m\rturie ne st\ [i extravaganta cl\dire construit\ recent pe
strada Teodor Mihali nr 58-60 (pentru cei care nu [tiu, e pu]in mai jos de
Iulius Mall). O cl\dire impun\toare, care poart\ numele de FSEGA, dup\
cum [i scrie pe ea. (Iar v\ g=ndi]i la prostii. FSEGA nu vine de la celebra
companie produc\toare de console, ci de la Facultatea de {tiin]e
Economice [i Gestiunea Afacerilor - spune]i-o [i voi f\r\ s\ respira]i). Ei
bine, s\ ajungem [i la treburile noastre. Ne-am l\murit c\ UBB-ul e bogat.
Problema e c\ nici nu vor s\ aud\ c=nd vine vorba de Universitatea
(sesiza]i omonimul). Nu s-a cerut dec=t un am\rat de teren de antrenament `n parcul “Iuliu Ha]ieganu”, repet\m pentru cunosc\tori, “Iuliu
Ha]ieganu”, dar cei din conducerea UBB-ului au refuzat categoric.
Preciz\m pe aceast\ cale faptul c\ la un meci de handbal masculin din
Divizia A (asta-i de fapt divizia B) `n care "U" a `nt=lnit o forma]ie
bistri]ean\, juc\torii echipei oaspete aveau inscrip]ionate pe m=neci sigla
UBB-ului. Pledoaria noastr\ s-a `ncheiat, trecem mai departe.

4

Dintr-o echip\ studen]easc\, care `[i promova an de an talentele, am
ajuns o mla[tin\ `n care fiecare a[a-zis juc\tor care a atins de dou\
ori mingea [i a avut o camer\ s\ se filmeze, sose[te s\ dea probe la
"U". ~n loc de clasicile emisiuni sportive, Mul]escu prefer\ s\ vizioneze
zeci de DVD-uri cu juc\tori de pe toate continentele. Esen]ialul este s\
joace minunat, s\ nu cear\ bani mul]i [i s\ fie liberi de contract. Dac\
Zongo ne-a ar\tat `n amicalul cu Gloria Bistri]a c\ [tie ceva fotbal, restul
juc\torilor afla]i `n probe au dezam\git. ~n loc s\ ne uit\m `n propria
ograd\ [i s\ observ\m c\ centrul de juniori are nevoie urgent\ de un
teren de joc pentru a nu-[i mai desf\[ura meciurile la Turda, noi prefer\m
s\ ne juc\m de-a Football Manager 2008, versiunea beta.
etapa 16 UCluj.ro
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apel
Sã fie Clujul alb-negru!

ucluj.ro magazin ini]iaz\ campania "S\ fie Clujul alb-negru!". ~n urm\toarele zile, `n care "U" joac\ dou\
meciuri importante, cu PAOK Salonic la baschet si cu *** la fotbal, revista v\ provoac\ s\ purta]i `n ora[ tot arsenalul alb-negru de care dispune]i: geci, fulare, e[arfe, insigne, dar [i celebrele [epci ro[ii.
Trebuie s\ ar\t\m lumii c\ ora[ul nostru are o singur\ echip\: "U". Campania este sus]inut\ [i de Marius
Popescu, organizatorul de competi]ii al echipei de fotbal, [i de Mircea Cristescu, pre[edintele executiv al echipei
de baschet “U”-Mobitelco.

Mircea Cristescu,
“U” Mobitelco

Marius Popescu,
“U” Cluj

“A[a cum le-am spus juc\torilor
c\ niciodat\ nu putem fi ceea ce
doresc al]ii, ci doar ceea ce dorim
noi `n sufletele noastre, a[a le spun
acum [i suporterilor. Niciodat\ «U»
nu o s\ fie ce doresc al]ii, ci ceea ce
dorim noi s\ fie. At=ta timp c=t o s\
mai avem o [ans\ de calificare,
indiferent c=t de mic\, promitem s\
ne lupt\m pentru ea. Meciul retur va
fi mult, mult mai greu, pentru c\
este decisiv. Am ar\tat c\ nu suntem
foarte stabili `n joc [i de aceea fac
apel la suporteri: nu ar fi prima dat\
c=nd reu[esc s\ fac\ diferen]a!
Clujenii sunt cunosc\tori, pun suflet
[i de multe ori au dat aripi [i au
`nsufle]it juc\torii pe teren. Este
momentul s\ arate tuturor `nc\ o
dat\ cine este «U»!”.

"Se [tie c\ Universitatea
Cluj a tr\it mereu prin prisma
faptului c\ existen]a sa s-a
bazat pe suporteri, pe aportul
lor, pe sprijinul lor. {i asta s-a
`nt=mplat din cele mai vechi
timpuri. De aceea, `i chem\m [i
credem c\ sus]inerea lor va fi
un factor determinant pentru
a[a-zisul derby din 2 decembrie
[i pentru salvarea de la retrogradare. Universitatea se identific\ cu istoria Clujului, cu
lucrurile bune [i frumoase `nt=mplate `n acest ora[. Ca totul
s\ fie OK, dup\ meciul Ia[iul, `i
a[tept\m pe suporterii no[tri [i
la sal\, pentru a-i su]ine pe
fra]ii baschetbali[ti. Suntem o
mare familie [i trebuie s\
r\m=nem a[a!"

