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SPO   TRDacă virusul o ia înainte, 
lăsaţi-l în offside!

CRISTIAN BALAJ, fostul arbitru internaţional (campania #vafibine) 

Eugen DICHISEANU

Era momentul când la noi 
ameninţarea epidemiei de co-
ronavirus nu părea îngrijorătoa-
re sau dramatică. La 28 febr., 
știrile de seară ale TVR anunţau 
că primul pacient din România 
infectat cu Coronavirus era de-
clarat sănătos. Iar după 24 de 
ore analizele sale confirmaseră 
că nu prezenta vreun semn al 
bolii. 

În scurt timp, realitatea 
avea să se dezică de o aseme-
nea imagine înșelătoare.

În acele zile, evenimentele 
sociale își urmau programarea, 
fără accente tensionate. Așa s-a 
întâmplat și cu ineditul proiect 
pan-european „Playmakers”, 
des tinat bucuriei prin educaţie 
sportivă a copiilor, în cazul nos-
tru fete între 5 și 8 ani, posi-
bile vedete ale fotbalului femi-
nin viitor. 

    
Conexiune inedită: 

desene animate  
și sport

Oriunde în lume, copilăria 
fiecărei generaţii s-a plămădit 
și a crescut învăluită de lumina 
basmului, adusă de părinţi, bu-
nici, cărţi, filme, dar și de pe-
dagogi care ne umplu amintiri-
le. Iar dacă, la școală, vitalita-
tea sportivă învaţă „să alerge”  
stimulată de imaginaţie, dicto-
nul lumii antice romane „Minte 
sănătoasă în corp sănătos”, ca-
pătă  atestarea împlinirii.

Programul „Playmakers” 
leagă inedit simbolurile mo-

del ale personajelor unui film 
de desene animate, semnat de 
studiourile Disney – „Incredi-
bilii II”, cap de afiș al genului. 
Uniunea Asociaţiilor Europene 
de Fotbal (UEFA), împreună cu 
Federaţia engleză de fotbal, au 
realizat parteneriatul cu Disney, 
în care folosesc povești ecrani-
zate, de mare succes la public, 
pentru atragerea  cât mai mul-
tor copile să descopere distrac-
ţia în exerciţiile fizice obișnuite 
și, apoi, a jocului de fotbal fe-
minin, de la vârste mici. Proiec-
tului i s-a alăturat și Federaţia 
Română de Fotbal (FRF), într-o 
participare internaţională ono-
rantă. 

Buftea, ospitalier  
ca întotdeauna
Lansarea oficială a proiec-

tului pan-european a avut loc în 
Capitală, la 27 febr, în sala de 
festivităţi a FRF. Aici a avut loc 
și proiecţia filmului „Incredibilii 
II”, vizionat de instructorii care 
fac parte din program.  În ur-
mătoarele două zile,  Buftea și 
Sala Sporturilor a Lic. Tehn. „D-
tru Dumitrescu” din oraș au fost 
gazda sesunii de instruire a ce-
lor peste 85 de profesori îndru-
mători din unităţile de învăţă-
mânt înscrise în proiect. 

Ilfovul, prezent  
în program

Școli din trei localităţi ale ju-
deţului s-au înscris în proiectul 
„Playmakers”. Este vorba despre 
Șc. gimn. „Prof. Ion Vișoiu” din 

Chitila, cu prof.de 
sport: Marian Gîr-
leanu, Andrei Mi-
rel și Natalia Rota-
ru; Șc. gimn. Nr. 2, 
Buftea - prof. Cris-
tina Niţă și Claudiu 
Dragon; Șc. Nr. 1, Dîr-
vari – prof. Adrian Bundea.  

Marian Gîrleanu a precizat: 
„Pentru început, proiectul UE-
FA-Disney a fost lansat în șapte 
ţări pilot: România, Austria, Bel-
gia, Norvegia, Polonia, Scoţia și 
Serbia.  

În ţara noastră, acest fru-
mos program se va derula în 
34 de centre de îndrumare, răs-

pândite în 14 
judeţe, plus 
Capitala. La 
ele participă 
școli, grădiniţe  

și cluburi de 
fotbal feminin, 

care au înscrise fe-
te de vârste mai mici. 

Aici, la Buftea, am venit cu 10 
eleve din cls. a II-a, pentru sesi-
unea de instruire a profesorilor 
îndrumători.” 

Perspective 
Emma Bârsan, manager 

dezvoltare fotbal feminin în 

cadrul FRF și  coordonator al 
proiectului a afirmat: „Princi-
palul scop al programului este 
creșterea numărului de prac-
ticante ale fotbalului feminin. 
Următoarele ediţii vor fi însoţi-
te de alte povești, tot din ecra-
nizările Disney. Aici, au parti-
cipat viitorii instructori, dar și 
colegi ai mei din FRF, între ca-
re Daniel Petcu, manager dez-
voltare fotbalistică, plus Irina 
Giurgiu - antrenor loturi naţi-
onale de fotbal feminin școlar 
și Irina Mihuţescu manager de 
dezvoltare. Ele au lucrat cu fe-
tele pe teren, la lecţiile demon-
strative”.  

BUFTEA. ÎN ZILELE DINAINTEA FURTUNII EPIDEMICE

Copii, în proiectul „Playmakers”  
pentru fotbalul feminin

Precizare: etapa proiectului sportiv „Playmakers” 
pentru copii, din pagina noastră, s-a petrecut la 
Buftea, între 28-29 februarie, a.c.

Vedete, la lovituri libere...

...și afișul filmului vedetă

Sfaturi, la antrenament, oferite de cele două Irine de la 
FRF: Mihuțescu și Giurgiu, lângă prof. Marian Gîrleanu. 

Iar echipa le primește cu... atenție și bucurie

Emma Bârsan

Marian Gîrleanu și Adrian Bundea Profi îndrumători, în tribune (stg. și dr.) și jucătoarele din Chitila (mijl.) care culeg aprecieri și atenția tuturor


