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Am avut ocazia și 
surpriza să întâlnim un 
astfel de loc, unde spor-
tul cu balonul rotund este 
practicat din plăcerea jo-
cului, cu pasiune și bucu-
rie, la 21 de kilometri de 
București, în comuna Pe-
trăchioaia. Am ajuns aco-
lo la invitația primaru-
lui localității, Mihai Do-
bre, care a dorit să-i 
cunoaștem pe fotbaliștii 
copii, juniori și seniori ai 
clubului ACS Viitorul Pe-
trăchioaia.

Primăria susține 
financiar centrul 
de copii și juniori

Dumitru Dobre, nea 
Titi cum îi spune toată 
lumea din comună, an-
trenorul echipei ACS Vi-
itorul Petrăchioaia, ne-a 
depănat povestea aces-
tei formații și ne-a vorbit 
despre activitatea clubului 
la nivelul tuturor categori-
ilor de vârstă. Pentru că, 
trebuie spus, ACS Viitorul 
are și o pepinieră de tine-
re talente care își doresc 
să ajungă mari fotbaliști 
când vor crește mari.

De cei mici se ocu-
pă antrenorul Sebasti-
an Costin Ioniță, 38 de 
ani, el însuși cândva ju-
nior al clubului Dinamo 
București, pe care, din 
păcate, l-a părăsit încă 
pe vremea junioratului, 

din cauza unor probleme 
de sănătate. „Avem în jur 
de 40 de copii legitimați, 
din cadrul categoriilor de 
vârstă 2005-2012. Acum, 
copiii născuți în 2005-
2006 participă la un cam-
pionat județean la ca-
tegoria aceasta de vâr-
stă. Am participat, îna-
inte de acest campionat, 
și la Liga elitelor, orga-
nizată, la nivel național, 
de FRF, unde, în etapa 
județeană, ne-am clasat 
pe locul 4, cu două victo-
rii și un egal. Fiind la în-
ceput, având în vedere 
că centrul de copii și ju-
niori a fost înființat acum 
4 luni, consider că a fost 
o prestație foarte bună. 
În continuare, cu sprijinul 
domnului primar, al Con-
siliului local și al părinților, 
sperăm să creștem de la 
meci la meci și să ajun-
gem acolo unde ne-am 
propus, să dăm jucători 
la echipa mare. Vreau să 
subliniez că toate cheltu-
ielile pentru echipamen-
te, toate taxele, sunt su-
portate din bugetul pri-
măriei, prin hotărâre de 
consiliu local”, ne-a spus 
Sebastian Ioniță.

Acest lucru ne-a fost 
confirmat și de prima-
rul Mihai Dobre. „Noi do-
rim să sprijinim mișcarea 
sportivă aici, în Petră-
chioaia, mai ales pen-
tru cei mici, care trebu-

ie să crească sănătoși, să 
facă mișcare, pentru că 
mișcarea înseamnă sănă-
tate. De aceea, am alocat 
pentru centrul de copii și 
juniori al ACS Viitorul Pe-
trăchioaia suma de 50.000 
de lei și suntem oricând 
pregătiți să le asigurăm 
cele mai bune condiții 
pentru a-și desfășura acti-
vitatea”,  ne-a spus și edilul 
comunei.

Echipa de seniori, 
locul I, în Liga a 5-a

Cât despre seniori, 
cei 24 de jucători se află 
acum pe locul 1 în cam-
pionatul Ligii a 5-a, la ca-
re participă un număr de 
14 echipe și se dispută la 
nivel județean, sub egi-
da Asociației Județene de 
Fotbal (AJF) Ilfov.

Ediția trecută, Viitorul 
a jucat în Liga a 4-a, dar a 
retrogradat. În acest mo-
ment, ACS Viitorul Petră-
chioaia se află pe primul 
loc al clasamentului Ligii 
a 5-a, cu 25 de puncte, 
cu 10 victorii, un egal și 
o înfrângere, la egalitate 
cu AS Speranța Săbăreni, 
aflată pe locul al doilea.

„Ne propunem să 
revenim din nou în Li-
ga a 4-a, este obiecti-
vul pe care ni l-am pro-
pus în această ediție de 
campionat. Astăzi, ne 
vom confrunta cu Athle-
tico Floreasca, echipă din 
București aflată pe locul 9 
în clasament”, ne-a preci-
zat nea Titi.

Și, într-adevăr, me-
ciul care a urmat a fost 
unul aflat la discreția 
fotbaliștilor din Petră-
chioaia. Aceștia și-au do-
minat copios adversarii, 
au fost superiori la toate 
capitolele, cel tactic, cel 
tehnic, al disciplinei de 
joc și i-au învins catego-
ric pe cei de la Athletico 
cu scorul de 7-0. 

Golurile au fost mar-
cate de Valentin Pârvu, 
în minutele 2, 29, 60, 70 
Marian Vențer (8), Pa-
ul Rucăreanu (10) și de 
Gheorghe Cucu (77).

Brigada de arbitri, 
care a avut o prestație 
impecabilă, a fost forma-
tă din centralul Florin Ne-
gru și asistenții Laurențiu 
Vlădilă și George Sandu.

Fel ic i tăr i ,  tuturor 
parti cipanților!

Cu ochii ațintiți asupra marilor stadioane ale lumii 
sau asupra confruntărilor dintre echipele de fotbal 
din Liga I, deseori uităm că, undeva, acolo, în sate 
și comune mai puțin cunoscute, „sportul rege” 
este practicat cu ardoare de către copii și adulți, 
unii dintre aceștia din urmă cu vârste respectabile. 
Și acolo, fotbalul este la el acasă și naște pasiuni la 
fel de încinse printre locuitorii acestor așezări, ca 
și „fotbalul mare” jucat la televizor.

Andrei Dumitru

La Petrăchioaia, fotbalul este la el acasă

Echipa de seniori, alături de 
primarul Mihai Dobre, antrenorul 

Dumitru Dobre și comandantul 
secției de poliție din Petrăchioaia

Brigada de arbitri a fost formată din centralul 
Florin Negru și asistenții Laurențiu Vlădilă și 
George Sandu

Primarul Mihai Dobre, 
alături de antrenorul 
centrului de copii și juniori, 
Sebastian Ioniță

Antrenorul 
echipei de seniori, 
Dumitru Dobre

O parte dintre micii fotbaliști ai ACS Viitorul Petrăchioaia, alături de 
antrenorul lor, de ag. șef Adrian Dedu, comandantul secției de poliție 
și primarul Mihai Dobre 


