
U[or accidentat` la glezn`, Elena, c`pitanul echipei de fotbal Smart Bucure[ti,
alearg` \n urma plutonului de fete, pe care de regul` \l conduce.
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Cel`lalt fotbal
O poveste despre fa]a nev`zut`
[i lipsit` de str`lucire a sportu-
lui-rege. 13 fete joac` din suflet,
\n condi]ii mizere, [i pierd. 

TEXT: C~T~LIN GRUIA; FOTO: BOGDAN CROITORU
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ESTE aproape 6 diminea]a. |ntr-o sal` de a[teptare pustie,
tulburat` de mi[tourile grosolane ale unor gardieni, fetele din
echipa Smart Bucure[ti \[i a[teapt` antrenorul. Loredana s-a tras
mai la o parte, picotind, mijindu-[i ochii mari, alba[tri. Este scu-
lat` de la 2. Cu g\ndul la meci, s-a foit \n pat p\n` a trezit-o [i pe
„Profesoara“ – cum \i spun Mihaelei colegele din echip`. Loredana
are 18 ani, este din comuna Clinceni, Ilfov, [i face naveta zilnic la
un liceu din Bucure[ti. Ieri, ca s` poat` prinde trenul de 6 spre
Constan]a, a r`mas peste noapte la Profesoara.

Au plecat am\ndou` la 5 fix de la Trafic Greu, s-au luat dup` ele
ni[te c\ini, au alergat o sta]ie, apoi, c\nd au \nceput s` circule
autobuzele, s-au urcat \n primul spre Gara de Nord. Antrenorul
Gheorghe Marinescu apare, \mbr`]i[\ndu-[i jovial fetele, declar\nd
hot`r\t: „Batem!“ – de[i [tie c` \i lipsesc 6 titulare [i c` adversa-
rele, {antierul Naval Constan]a, s-au \nt`rit serios \n ultima
vreme. Nea Marin – cum \l alint` juc`toarele – este un joker de vreo
60 de ani, optimist \n eternul trening albastru, p`l`vr`gind [i
z\mbind non-stop cu din]ii lui noi de por]elan. Dup` ce a a[teptat
p\n` \n ultima clip` dou` fete care n-au mai venit, grupul se
\ndreapt` cu pa[i resemna]i spre vagonul 6 al acceleratului 1681. 

Echipa Smart s-a sculat cu noaptea \n cap pentru deplasarea la
Constan]a fiindc` n-are bani de autocar sau de hotel.  

„C\t oi mai avea putere, voi r`zbate“ – spune Rodica {iclovan,
fum\nd g\nditoare sub un ficus prea mare pentru ghiveciul \n care
a crescut, \n \nsorita Cas` a Fotbalului de la FRF. Matriarha de 80

|mp`r]it, din motive
economice, \n dou`
serii geografice,
Campionatul na]ional
de fotbal feminin
are 8 echipe. Smart
joac` \n Seria Sud,
al`turi de Pandurii
T\rgu Jiu, {N Con-
stan]a [i T\rgovi[te.

Trezite cu noaptea \n cap pentru a prinde trenul cu care au f`cut depla-
sarea, c\teva fete de la Smart se gr`besc s` ias` pe teren. 
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Un antrenament, \n condi]ii impecabile, pe terenul sintetic de la baza
clubului Dinamo este un mic eveniment pentru fotbalistele de la Smart.

pentru juc`toare – \n rarele cazuri c\nd exist` – s\nt foarte mici.
„Beneficii pot ap`rea indirect, la capitolul imagine, fiindc` firma
prin care organizez competi]ii are nevoie de publicitate“ – spune
el. |n lotul extins al echipei Smart s\nt aproape 20 de fete, dar
numai vreo 10 vin \n mod regulat la cele trei antrenamente pe
s`pt`m\n` de la baza {oimii INUC, \nchiriat` cu 100.000 de lei pe
or`. Meciurile oficiale de acas` le joac`, de regul`, pe stadionul
Universit`]ii Spiru Haret, \nchiriat cu 100 de euro pe or`.
Echipamentul este cump`rat din angroul chinezesc „Europa“.

A[ezat` pe g`rdule]ul de l\ng` intrarea \n vestiar, Pitica pl\nge \n-
ciudat`. Este convins` c` Sabina va fi titular` \n locul ei.
Fotbalistele mai dure au ciud` pe cele c\teva „fotomodele“ din lot,
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de ani a fotbalului feminin are ochi sc`p`r`tori [i mi[c`ri elegante.
Ea a inventat Campionatul na]ional de fotbal feminin din România.
Prima edi]ie, din 1990/1991, a fost precedat` de „Cupa Libert`]ii“
– un turneu la care au participat echipe din toate jude]ele ]`rii. |n
func]ie de clasamentul final, au fost repartizate \n Divizia A (12
forma]ii) [i Divizia B (30, grupate \n 3 serii). Româncele \ncepuser`
s` joace fotbal \n echipe ale marilor \ntreprinderi de stat \nc` de
prin anii ,70, dar nu oficial, ci partide amicale demonstrative la
nivel jude]ean sau \n deschidere la meciurile de b`ie]i. „Fetele
noastre s\nt rezistente, semifondiste excelente. Avem poten]ial
biologic, vor veni [i banii“ – spune ea, sper\nd s` apuce, spre
deosebire de Moise, s` vad` }ara F`g`duin]ei. Conform FIFA,
fotbalul feminin a devenit sportul cu cea mai rapid` cre[tere din
lume. La noi \ns` pu]inii sponsori care investesc \n el falimenteaz`
sau abandoneaz`, desfiin]\nd echipele dup` 2-3 ani. Problemele
s-au acutizat de prin ,94, c\nd au \nceput s` se \nchid` fabricile de
stat care sus]ineau echipele. Azi, campionatul – \mp`r]it, tot din
motive economice, \n dou` serii geografice – a r`mas cu opt
echipe. |n Seria Sud joac` Smart Bucure[ti, Pandurii T\rgu Jiu,
{antierul Naval Constan]a [i T\rgovi[te. |n Seria Vest evolueaz`
Clujana, Motorul Oradea, Re[i]a, T\rgu Mure[. Smart este una din-
tre echipele s`race. La polul opus, Clujana nu are dec\t dou` juc`-
toare din localitate, restul fiind aduse – cu contract, cas` [i bani
– din toat` ]ara.

Meciul este la 11. Bucure[tencele, ajunse la Constan]a mult mai
devreme, urc` ezit\nd \ntr-un bar din incinta g`rii. C\teva dintre
mesele negre, p`trate s\nt acum \n st`p\nirea lor. Dup` o bucat`
bun` de vreme petrecut` \n letargie, r`zbite de foame, fetele \ncep
s`-[i scoat` sandviciurile. Dup` mas`, limbile \ncep s` se dezlege,
maneli[tii din difuzoare s` c\nte, dar antrenorul d` semnalul de
plecare. Terenul este dincolo de calea ferat` [i pentru a ajunge la
el trebuie traversate de-a curmezi[ul toate liniile. Ca s` nu mai
ocoleasc` r\ndurile de garnituri de tren care \i barau calea,
echipa trece pe sub ele. 

Daniel Robe face bani din fotbal: \n sal`, pe teren redus [i pe plaj`.
Nu [i din fotbal feminin. Este membru \n Comitetul Executiv al FRF,
responsabil cu mediatizarea Campionatului na]ional de fotbal \n
sal`, pre[edinte al Subcomisiei de fotbal pe plaj` [i patron al
echipei de fotbal feminin Smart Bucure[ti. |n 2000, Capitala avea
dou` echipe de fotbal feminin: F. C. Regal [i C. S. IMGB. Regal,
campioana en titre la acea vreme, era alc`tuit` din juc`toare pro-
fesioniste, aduse din toat` ]ara. Patronii din Republica Moldova
b`gau bani mul]i \n echip`. Unele dintre juc`toare erau crescute
la IMGB de antrenorul Gheorghe Marinescu, a c`rui echip`
devenise un fel de pepinier` pentru Regal.

C\nd patronii moldoveni au plecat din ]ar`, Daniel Robe a
preluat majoritatea juc`toarelor de la Regal, \nfiin]\nd echipa
Smart Sport.

Pentru el, echipa este un hobby \n care bag` c\teva sute de
milioane de lei pe an [i din care nu se a[teapt` s` scoat` bani.
Meciurile se joac` aproape f`r` spectatori, iar sumele de transfer
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Peste 15 spectatori, printre care [i acest bunic cu nepotul s`u, asist` la
meciul dintre Smart [i T\rgovi[te, pierdut de bucure[tence acas` cu 0-4.
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Dup` un drum de 300 de kilometri [i un meci pierdut, fetele adorm una
peste alta \n trenul de \ntoarcere, de la ora 4 dup`-amiaz`.

punz`toare [i mult` munc`. Atunci c\nd \n]eleg asta, multe aban-
doneaz`. Cele foarte tinere joac` de pl`cere [i viseaz` s` ajung`
la echipa na]ional` a României, s` le vad` cineva [i apoi, cine [tie,
s` prind` un contract \n str`in`tate. Cele mai bune fotbaliste au
plecat din ]ar` [i joac` pe mii de euro \n Germania, Spania, Turcia
sau \n ]`rile nordice.

|n Gara de Nord, echipa s-a desp`r]it, plec\nd care \ncotro.
Dou` fete au cobor\t la metrou, c`r\nd geanta mare [i ro[ie,
burdu[it` cu echipamentul echipei. S-au oprit pentru c\teva
secunde \n fa]a unei vitrine cu lenjerie intim`, dup` care au ple-
cat mai departe c\nt\nd-scand\nd: ta-ta-ta-ta-ra-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta-
ta-ra-ra-ta-ta – melodia „Maria“ a forma]iei Scooter, care r`sun`
pe Stadionul Ghencea c\nd d` Steaua gol.  j
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despre care spun c` nu joac` nimic [i nea Marin le cheam`
„doar de frumuse]e“. Pitica este mezina lotului, are 16 ani [i
seam`n` cu un arici \ndesat cu ]epii \n dezordine. Antrenorul o
vede [i-o mu[truluie[te, retrimi]\nd-o \n vestiar. Aici, b`ncile s\nt
albastre l\ng` pere]ii alba[tri, iar \n mijloc este o mas` mic`, doar
c\t s` \ncap` pe ea geanta cu echipamente. 

Nea Marin d` \ntr-o parte geanta, compun\nd pe mas`, din
carnetele fotbalistelor, tactica de joc. Pe caloriferul fierbinte l\ng`
care s-au schimbat fetele cade o raz` aurie de soare, ca \n zilele
toride de var`. Soarele de afar` este \ns` cu din]i [i bate un v\nt
t`ios. |n lume, fotbalul feminin, sub egida FIFA [i a UEFA, tinde s`
devin` un fenomen social. La finala ultimului campionat mondial,
din Statele Unite ale Americii, \n 2003 – arbitrat` de româncele
Cristina Ionescu (la centru) [i Irina Mâr] (la tu[e) – au asistat 90.000
de spectatori. Meciul dintre Smart Bucure[ti [i {antierul Naval
Constan]a este urm`rit din tribune de 7 pu[ti, 4 domni care
scuip` semin]e [i 2 domni[oare cu ochelari scumpi.

De[i la prima vedere nea Marin pare un adept al filozofiei laisser
faire, la \nc`lzirea dinaintea meciului se vede c` Smart [tie s`
joace. Elena, c`pitanul echipei, \[i a[az` fetele \n falange
amenin]`toare, repet` cu gra]ie mi[c`rile de trupe \nv`]ate la
antrenament; este o pl`cere s` le prive[ti jocul rapid, cu schimb`ri
de locuri [i pase scurte. 

|ns` dup` ce arbitrul fluier`, terenul \ncepe s` devin` prea mare. 
Un spectator exigent, obi[nuit cu jocul \n vitez` al b`ie]ilor, ar

fi c`scat de plictiseal` ca \n fa]a unui acvariu uria[, aproape
verde, \n care \noat` domol pe[ti[ori colora]i, cu rare zv\cniri de
rechin ce mai tulbur` din c\nd \n c\nd apele \n atac. De pe banca
de rezerve, meciul se vede altfel. De[i este doar \n tricou [i [ort,
„fotomodelul“ Gabi fierbe \n frigul p`trunz`tor. Este trup [i suflet
al`turi de colege, se zbate, fenteaz`, [uteaz` \n gol, comenteaz`
cu antrenorul. 

Meciul a fost animat, s-a marcat, au fost [uturi reu[ite, lufturi,
faulturi, mingi bubuite, driblinguri frumoase, un penalti [i un
cartona[ ro[u. Antrenorul gazdelor a zbierat ca un apucat tot
meciul – \mpotriva arbitrilor, a adversarelor, a propriilor juc`toare...
Nea Marin a strigat [i el \n prima repriz` f`r` \ncetare, de parc` ar
fi transmis meciul la radio, ba amenin]\nd, ba implor\nd.

|n a doua parte a amu]it [i fetele lui n-au mai jucat nimic. |n final
s-a terminat cu 2-1 pentru Constan]a. Fetele n-au avut unde s` fac`
du[ [i au luat trenul \napoi spre Bucure[ti. Pe peron, \nainte de
urcarea \n tren, delegatul clubului a \mp`r]it banii pentru joc: c\te
200 de mii de lei vechi. 

„De ce n-oi fi stat eu azi acas`?“ – s-a \ntrebat obosit`, \n tren,
Lumini]a, veterana de 38 de ani a echipei. Gheorghe Marinescu,
care de vreo 20 de ani antreneaz` copii [i fete, [i-a adus aminte de
vremurile bune de dinainte de ,89 sau de boomul din anii ,90-,94,
c\nd existau 42 de forma]ii de fotbal feminin.

Fotbalul lefter poate fi romantic, dar r`m\ne un fotbal al
jum`t`]ilor de m`sur`. De[i fetele joac` din suflet, nu se poate face
totu[i performan]` f`r` disciplin`, resurse, alimenta]ie cores-

Pu]inii sponsori care
investesc \n fotbalul
feminin românesc
c\teva sute de mili-
oane de lei anual
falimenteaz` sau
abandoneaz`, des-
fiin]\nd echipele
dup` numai 2-3 ani.
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