Vin copii care se coboarÄƒ din bolizi de 80.000 de euro,
stau 60 de minute pe teren È™i pleacÄƒ!
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Mihai Ianovschi, omul care lucreazÄƒ cu viitorul fotbalului românesc:
?Vin copii care se coboarÄƒ din bolizi de 80.000 de euro, stau 60 de minute pe teren È™i pleacÄƒ!"

Pe Mihai Ianovschi, ÅŸeful Centrului de Copii ÅŸi Juniori FC ArgeÅŸ, l-am cunoscut în circumstanÈ›e nu tocmai vesele, zile
trecute, dupÄƒ moartea regretatului Ilie BÄƒrbulescu. Voiam sÄƒ împÄƒrtÄƒÈ™eascÄƒ cititorilor noÈ™tri câteva... poveÈ™
toate cÄƒ mi-a mÄƒrturisit încÄƒ de la început cÄƒ nu este un bun orator, dialogul s-a legat într-un mod foarte agreabil. Dinc
fotbaliÈ™tii È™i fotbalul de odinioarÄƒ, am vorbit despre generaÈ›ia de azi È™i de cea de mâine. O concluzie este dificil d
drept care vÄƒ las pe dumneavoastrÄƒ sÄƒ procesaÈ›i urmÄƒtorul interviu care, cel puÈ›in mie, mi-a dat câteva teme de gân
?Nu am reÈ›etÄƒ pentru generaÈ›ia asta?

LucraÈ›i cu viitoarea generaÈ›ie de fotbaliÈ™ti sau, în fine, cu ce ne-am dori sÄƒ fie viitoarea generaÈ›ie de fotbaliÈ™
se vede realitatea de la firul ierbii?

- (ofteazÄƒ) Copiii de astÄƒzi sunt niÈ™te împÄƒiaÈ›i, copiii de azi nu mai È™tiu sÄƒ se urce într-un cireÈ™... Nu È™tiu s
înoate... Înainte fotbalul era o atracÈ›ie, stadioanele erau pline, unde nici nu erau prea multe alternative. Acum, la centru vin
copii care se coboarÄƒ din bolizi de 80.000 de euro, la stadion, stau 60 de minute pe teren È™i pleacÄƒ. Pierdere de timp...

Ce îi mai motiveazÄƒ pe copiii de azi, de ce mai vin la stadion sÄƒ se antreneze?

- Mofturi! Ori... vor tati cu mami! BombardaÈ›i de mass-media, se gândesc la bani, la posibilitatea de a-È™i lua casÄƒ, maÈ™
Cu categoria asta de pÄƒrinÈ›i este greu de lucrat. Oamenii care îÈ™i aduc copiii la stadion din dorinÈ›a de a-È™i rezolva pr
personale prin VasilicÄƒ È™i GeorgicÄƒ fac o mare prostie. SÄƒ vÄƒ dau un procent de la FederaÈ›ie, de la StatisticÄƒ! În R
vara lui 2020, sÄƒ zicem, încep fotbalul 10.000 de copii de diferite vârste. Din aceÈ™tia, la bani ajung doar 0,01%, dar nu ba
de Liga I, ci maximum 1000 de euro! Printre ei sunt È™i cei aduÈ™i de familie pentru rezolvarea problemelor. În paralel, în
Germania, încep fotbalul 600.000 de copii! PoÈ›i sÄƒ te baÈ›i cu ei? Nu! Pentru cÄƒ o fac È™i într-un cadru organizatoric
ireproÈ™abil. È˜i, cu toate acestea, copiii din România au un talent nativ senzaÈ›ional.

Ce faceÈ›i cu copiii aceÈ™tia cumva rÄƒtÄƒciÈ›i, rod al educaÈ›iei din familie, deranjaÈ›i cÄƒ i-a rupt mÄƒmica din
telefonului?
- Ne chinuim. È˜i noi, È™i ei! Dar antrenorii care reuÈ™esc sÄƒ-È™i alcÄƒtuiascÄƒ grupe din copii È™i familii sÄƒnÄƒto
performeze. È˜i sunt cazuri. Nu am reÈ›etÄƒ pentru generaÈ›ia asta. ExistÄƒ un punct de vedere, dar asta depinde de fiecare

antrenor. E uÈ™or sÄƒ vii la stadion, sÄƒ îÈ›i vinÄƒ 20 de copii, sÄƒ-i antrenezi o orÄƒ jumate sau douÄƒ... dar asta nu e m
sÄƒ cauÈ›i în permanenÈ›Äƒ, pentru cÄƒ trebuie sÄƒ ai pe cine sÄƒ antrenezi.

CâÈ›i antrenori aveÈ›i aici?
- È˜ase antrenori care lucrezÄƒ cu 12 grupe È™i o echipÄƒ de Liga a IV-a. Avem în jur de 240 de copii È™i juniori.

Din aceÈ™tia, câÈ›i copii determinaÈ›i, care îÈ™i doresc performanÈ›Äƒ, aveÈ›i?
- ToÈ›i! De ce? DacÄƒ fac nominalizÄƒri, greÈ™esc. Ei nu sunt unitÄƒÈ›i de mÄƒsurÄƒ. PÄƒi Mutu, la 10 ani, era un simpl
normal. La fel È™i Neaga, DicÄƒ sau Coman... ÈšÄƒrile astea civilizate au desfiinÈ›at la nivel de copii clasamentele, pentru
vor sÄƒ-i demoralizeze. AÈ™a vom face È™i noi, pentru cÄƒ e greu sÄƒ-i explici unui copil de 10 ani de ce altul ia o cupÄƒ
Copilul e în perioada în care trebuie sÄƒ înveÈ›e, sÄƒ se antreneze, or, dacÄƒ se demoralizeazÄƒ, pentru cÄƒ este privit prin
ce mai poÈ›i face? Clasamentul rÄƒneÈ™te. Premierea individualÄƒ rÄƒneÈ™te. De aceea spun cÄƒ ei sunt valoroÈ™i toÈ›
oprit. FC ArgeÈ™ a fÄƒcut în varÄƒ scouting. Moiceanu È™i Speriatu au umblat prin toate È™colile. CautÄƒ, cautÄƒ, cautÄ

È˜i mai sus, ce se duce?
- Se duce... viaÈ›a.

În ultimii ani a ajuns ceva la echipa mare?
- Absolut nimic!

E descumpÄƒnitor...
- Când m-am întors anul trecut, le-am spus tuturor: în mai puÈ›in de trei ani nu vom avea cum sÄƒ dÄƒm nici mÄƒcar un jucÄ
Am lucrat 20 de ani la conducerea FC ArgeÈ™, din 1990 pânÄƒ în 2010, È™i È™tiu din experienÈ›Äƒ, cÄƒ nu poÈ›i face m
noapte. Primul obiectiv, 2019-2020 - selecÈ›ie, instruire, formare de grupe. Atât! Nicio grupÄƒ de la FC ArgeÈ™, pânÄƒ la v
are obiectiv de clasament! Trei luni au cÄƒutat antrenorii, plecau dimineaÈ›a la 8 È™i se mai întorceau seara. È˜i în timpul Ä
venit sute de copii aici. Am reuÈ™it, împreunÄƒ cu ei, sÄƒ adunÄƒm 100 de copii È™i juniori legitimaÈ›i în acte, È™i am a
Antrenamentul, echipamentul, tot este gratuit!

La È›arÄƒ aÈ›i cÄƒutat?
- Hai sÄƒ o lÄƒmurim È™i pe asta... FederaÈ›ia RomânÄƒ de Fotbal a avut un proiect foarte interesant: ?TransformÄƒ uliÈ›a
È™i ?Cupa satelor?. Am cÄƒutat copii la È›arÄƒ, judeÈ›ul a fost rÄƒscolit. Sunt, într-adevÄƒr, copii talentaÈ›i, dar vÄƒ pun
întrebare: gÄƒsim un copil talentat la 160 km de PiteÈ™ti sau la 20 de km È™i are 11 ani. Cine È›i-l dÄƒ de acasÄƒ? Cine îl
Avem un sistem care are probleme în general! Sunt pÄƒrinÈ›i care ar ceda copilul. Eu nu aÈ™ putea sÄƒ o fac, sincer vÄƒ sp
cÄƒ sunt copii talentaÈ›i la È›arÄƒ e o vrÄƒjealÄƒ! Sunt, într-adevÄƒr, îi gÄƒseÈ™ti, dar apoi ce faci?! È˜tiÈ›i cât costÄƒ un
de analize, transportul? PÄƒrinÈ›ii au servicii vai mama lor... De unde?...
?Nu ai bani... stai È™i formezi copii, sperând cÄƒ vei face fotbaliÈ™ti din ei!?

Fizic vorbind, cum stÄƒ generaÈ›ia de azi?
- La pÄƒmânt! N-au trotinetÄƒ, n-au bicicletÄƒ, n-au nimic. Se dau direct jos din maÈ™ini. Pe vremuri se venea pe jos la sta
IliuÈ›Äƒ Balamuc venea din Nord, juca douÄƒ ore fotbal la È˜coala Nr. 9 sau în Ceair, se ducea la antrenamente, fugea È™i m
apoi iar pleca în Ceair, la fotbal. Poate se mai ducea sÄƒ È™i înoate, dacÄƒ era varÄƒ, sau se cÄƒÈ›Äƒra prin copaci, la fura
Copiii de atunci erau într-o permanentÄƒ miÈ™care. Cei de acum vin la antrenament la 9.00, la 10.30 e târziu dacÄƒ pleacÄƒ

cÄƒ la 12 au È™coalÄƒ. È˜i mai vin peste o zi, cÄƒ sunt mici... O sÄƒ creascÄƒ fotbaliÈ™ti la anul È™i la mulÈ›i ani! Un p
6-8 ore pe zi ca sÄƒ ajungÄƒ la performanÈ›Äƒ. PÄƒi credeÈ›i cÄƒ la fotbal, miÈ™cÄƒrile se întipÄƒresc pe scoarÈ›Äƒ în 6
zi ba?... È˜i mai este un aspect! La o generaÈ›ie de copii nÄƒscuÈ›i în 2008, spre exemplu, sunt în jur de 10-12 copii talentaÈ›
ei se bat 10 unitÄƒÈ›i, private sau nu! Sunt împrÄƒÈ™tiaÈ›i în tot judeÈ›ul, valoarea nu este cumulatÄƒ.

În acest caz, cum vedeÈ›i viitorul FC ArgeÈ™? Sper cÄƒ nu v-am înjurat...
- Pot sÄƒ vÄƒ spun cÄƒ FC ArgeÈ™ are o conducere administrativÄƒ È™i tehnicÄƒ ce doreÈ™te binele acestui club. Actua
creaÈ›ia primarului Cornel IonicÄƒ È™i a lui Cristian Gentea, ei sunt salvatorii echipei È™i fac eforturi deosebite pentru
menÈ›inerea performanÈ›ei la PiteÈ™ti. Cei care nu cred acest lucru au libertatea sÄƒ nu fie de acord cu mine! O sÄƒ vÄƒ rÄ
întrebare rememorând un moment din viaÈ›a mea! În 1975, FederaÈ›ia RomânÄƒ de Fotbal a adunat cei mai buni antrenori di
România la Snagov, unde ne È›inea o sÄƒptÄƒmânÄƒ numai în cantonament. De dimineaÈ›Äƒ pânÄƒ seara fÄƒceam lecÈ›ii
cursuri a fost invitat un englez È™i am fost rugaÈ›i sÄƒ-i punem, la final, întrebÄƒri. È˜i e întrebat din salÄƒ: ?Care este succ
fotbalului englez?". Iar englezul scrie pe tablÄƒ cuvântul... MONEY. Era în 1975, dar reÈ›eta a rÄƒmas aceeaÈ™i! Ce sunt c
mari, acum?

MulÈ›i... money...
- Cât PIB-ul României! Ai bani, îÈ›i iei cei mai buni jucÄƒtori, îi îmbraci, îi speli, le dai bani È™i le iei minÈ›ile! Nu ai bani.
formezi copii, sperând cÄƒ vei face fotbaliÈ™ti din ei! Pe de altÄƒ parte, aÈ™a cum spunea Constantin TeaÈ™cÄƒ, mare teo
excepÈ›ional om, ?fotbalul este domeniul unde posibilul devine imposibil?. FCSB cumpÄƒrÄƒ tot ce este mai bun în Români
nu poate câÈ™tiga campionatul! È˜i cred cÄƒ am spus suficient!
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