
Alexandru Pelici: \&quot;Incercam sa nu facem Sibiul de rusine\&quot;
Vointa Sibiu a devenit mandria orasului, odata cu promovarea in Liga I. Sibienii au ajuns sa respire
fotbal, fiecare gand al lor indreptandu-se spre gruparea de pe Municipal. Unul dintre cei mai iubiti
oameni ai clubului este, desigur, antrenorul care a reusit promovarea istorica. Mai multe detalii despre
viata de antrenor, despre echipa si despre cum e sa fii banatean in Sibiu, ne spune, in cele ce urmeaza,
antrenorul si omul Alexandru Pelici. 
  
  Reporter: Stiu ca ati debutat ca antrenor secund la Alba Iulia, cand acolo era principal Aurel Sunda. Cum
a fost sa va bateti cu mentorul dumneavoastra pentru promovarea in Liga I, el fiind antrenorul Sagetii
Navodari?
  Alexandru Pelici: Da, domnul profesor Aurel Sunda este omul alaturi de care mi-am inceput cariera de
antrenor. Asa cum am mai spus-o, ii port un respect deosebit, si a fost un model pentru mine in ceea ce
priveste antrenoratul. 
  
  Rep.: Mourinho si Guardiola, cei mai buni antrenori din acest moment au o serie de reguli si indemnuri
pentru loturile lor de jucatori. Dvs. procedati la fel? Aveti niste reguli bine definite, niste foi pe care le-ati
inmanat jucatorilor?
  A.P: Sunt niste reguli pe care fiecare jucator din echipa le stie, dar lucrurile acestea tin de `bucataria
noastra interna` si nu vreau sa le fac publice. Ei stiu ce trebuie sa faca si ce nu. 
  
  Rep.: Daca tot suntem aici, cand vedeti dvs. o echipa romaneasca sa se bata de la egal la egal cu marile
forte ale Europei?
  A.P: Cred ca va mai trece ceva timp, pentru ca suferim din punct de vedere al mentalitatii, si aici este
marea diferenta dintre noi si cei de afara. In momentul cand vom putea sa venim de la grupele de copii si
juniori cu o mentalitate sanatoasa, pana la seniori, cand valoarea sa fie recompensata la certa valoare si sa
nu fie umflate valorile cu pompa, atunci cred ca vom putea sa ne batem de la egal la egal cu cei de
dincolo. Suferim la centrele de copii si juniori, cred ca e momentul sa se investeasca mai mult, sa se
gaseasca antrenori calificati, pedagogi buni, psihologi buni care sa creasca copiii intr-o mentalitate
sanatoasa si in spiritul sportivitatii. Copiii trebuie sa invete ca echipa este mai presus decat individul, si sa
fie in stare sa faca sacrificii pentru echipa, chiar cu riscul de a se sacrifica el insusi. Cred ca atunci ne vom
putea bate cu marile valori. Atunci cand totul va fi facut pe modestie, pe munca, pe umilinta. Atunci cand
intri pe un teren de fotbal, trebuie sa ai sentimentul acela ca si cum intri intr-o biserica. Trebuie sa ai
aceeasi piosenie, acelasi respect fata de fenomenul fotbal, si nu sa intri doar ca sa intri. 
  
  Rep.: Inainte de barajul de promovare in Liga I ati vrut sa renuntati, nu? Aveati un precontract.
  A.P: E adevarat. Dupa ce am jucat ultima etapa cu ACU(n.r ACU Arad) , aici nu se stia ce va urma. Am
avut o discutie cu domnul presedinte Hambasan, dansul mi-a spus ca nu stie ce va fi in continuare, daca
se va continua sau nu. Mi-a spus sa iau in calcul orice oferta va aparea. Asta am si facut, am ajuns in
tratative cu cei de la Luceafarul Oradea, apoi a venit zvonul ca vom juca un, asa zis, baraj, eu am vorbit
cu cei de la Oradea si i-am rugat sa ma inteleaga, sa ma lase sa-mi duc munca pana la sfarsit aici, sa joc
sansa de a promova. Dansii au inteles, sunt niste oameni extraordinari, carora le multumesc si-mi cer
scuze daca i-am incurcat la momentul respectiv. Dupa ce am castigat barajul, am vrut sa respect cuvantul
dat oamenilor de acolo, dar n-am mai putut pleca, pentru ca aici era continuitate si eu aveam un contract
semnat pe trei ani cu Vointa Sibiu. 
  
  
  Rep.: Referitor la echipa. si intrebarea vine deoarece s-au vazut multe cazuri, incat a ajuns sa fie o
practica: Dvs. faceti echipa, sunteti cel care decide asezarea in teren si cine intra sa joace?
  A.P: Da, pot sa spun ca da. Pot sa spun orice, nu? Deoarece fiecare poate crede orice, dar eu sunt
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singurul care decid, bineinteles, cu staful tehnic. Ma consult cu toata lumea, cu cei din jurul meu, cu cei
de la care am de castigat, ascultandu-le sfatul, dar cel care decide sunt eu si tot eu sunt cel care raspunde
de rezultate. 
  
  Rep.: Vointa a avut un start foarte bun de campionat, la care nimeni nu se astepta. Avand in vedere ca
perioada de pregatire a fost foarte scurta, dumneavoastra sau jucatorii va asteptati sa faceti egal cu
Steaua, in sfarsit, sa aveti patru puncte dupa primele doua etape?
  A.P: Sincer, nu ne asteptam. Speram sa nu ne facem de ras, sa facem o figura buna. Ne era teama un pic
de inceputul de campionat, pana sa luam pulsul ligii intai, pentru ca e diferenta la nivelul vitezei de joc, la
nivelul momentelor de tranzitie din jocul de fotbal, care se fac mult mai rapid fata de Liga a doua, dar
multumesc lui Dumnezeu ca am inceput asa. Am avut un inceput de campionat nesperat de bun. Speram
sa o tinem tot asa.
  
  Am spus-o si o spun in continuare: Am ajuns aici, traim un vis frumos, il traim in continuare si am ajuns
la o asa zisa masa a bogatilor si incercam sa ne ridicam la nivelul fiecarui adversar. Primul gand al nostru
este sa nu facem Sibiul de ras. 
  
  Rep.: Exista vreun jucator din lot fara de care nu puteti gandi 11-le de start?
  A.P: Nu, pentru ca echipa trebuie sa fie vedeta, si nu jucatorul. Cred ca asta este mentalitatea care
trebuie sa dainuie intr-o echipa de fotbal. Orice jucator este de inlocuit, orice piesa este de inlocuit si
fiecare antrenor este de inlocuit. Asta este gandirea si filozofia noastra. Datorita acestui lucru, pentru ca
toti suntem egali si avem aceleasi drepturi, cred ca acesta este marele nostru atuu. Toata lumea munceste
pentru binele echipei. 
  
  Rep.: Referitor la tactica de joc. Unii antrenori sunt catalogati drept defensivi, altora le place sa joace
ofensiv. Dvs. cum v-ati cataloga?
  A.P: Nu-mi place sa vorbesc despre mine, ii las pe altii sa vorbeasca despre mine, dar daca vreti o
filozofie de-a mea de fotbal, plec, in primul rand, de la gandul de a nu lua gol. Pot fi catalogat defensiv,
daca vreti, dar eu cred ca ai un punct in momentul inceperii jocului. Important e sa tii de el si sa nu-l
pierzi. De acolo pleci mai departe! 
  
  Rep.: Mereu ati spus ca alegeti jucatori pentru Vointa, in functie de caracterul lor. Ce inseamna asta?
  A.P: Caracter la fotbal nu inseamna sa lasi o femeie sa se aseze pe scaun in tramvai sau sa dai `buna
ziua` batranelor din scara de bloc, caracter la fotbal inseamna atitudine. Atitudine vis-a-vis de antrenor, de
coleg, de fenomenul fotbal, si aici intra antrenamentele, jocurile oficiale… asta inseamna caracter.
Trebuie sa ai, in primul rand, respect, apoi caracter si ai o atitudine buna. Nu degeaba si indemnul Ligii
Campionilor este `Respect`. Asta inseamna sa ai caracter in fotbal. Si da, intr-adevar, primul de selectie
pentru mine este caracterul! 
  
  
  Rep.: Ii lasati pe jucatori in cluburi, ca tot a ajuns acest lucru sa fie o problema pentru echipele cu
pretentii din Liga I?
  A.P: Atata timp cat nu afecteaza randamentul lor, nicio problema. Bineinteles, in zilele cand este permis
lucrul acesta. 
  
  
  Rep.: Preferati cantonamente lungi si epuizante sau incercati sa imbinati utilul cu placutu? Adica, cu sau
fara sotii/prietene in cantonament?
  A.P: Nu, in cantonament clar fara sotii si prietene, ca nu are nimic de-a face familia cu cantonamentul.
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Dar, deciziile le luam impreuna. Staff-ul tehnic, impreuna cu sase reprezentanti din randul jucatorilor,
luam deciziile impreuna. Tinem cont de dorintele lor, dar decizia finala ne apartine noua. Nu sunt adeptul
cantonamentelor foarte lungi, o zi sau o zi jumatate inainte de joc. 
  
  
  Rep.: Fanii Vointei v-au acordat sprijinul total, crezand ca sunteti omul potrivit la locul potrivit. Mizati
pe aportul suporterilor?
  A.P: Le multumesc din suflet, am mai spus-o. Ce am simtit la Sibiu, n-am mai simtit de mult timp, si ma
duce cu gandul la vremea cand eram inca fotbalist in activitate si jucam la Resita, atunci am mai simtit
atata dragoste - nu e un cuvant mare - si respect si admiratie din partea suporterilor, asa cum o simt astazi
La Sibiu, ca si antrenor. Le multumesc din suflet pentru incredere si indiferent de ce se va intampla de
acum inainte, ei vor ramane mereu in sufletul meu, si sper sa fie alaturi de noi, mine, de echipa si-n
momentele mai dificile, care, probabil, ca vor urma. 
  
  
  Rep.: Obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare. Daca asta se intampla, in cati ani ne putem bate
la titlu?
  A.P: E greu de spus, e o intrebare grea. Nu putem face promisiuni, ce promisiune pot sa va fac este
aceea ca vom incerca, meci de meci, sa jucam cat de bine putem la ora respectiva, sa avem o exprimare
buna si, asa cum am mai spus, sa nu facem Sibiul de rusine. Daca, in urma jocului prestat, a eforturilor pe
care le vom face, vor veni si rezultate demne de o clasare cat mai sus, cu atat mai bine. 
  
  
  Rep.: Sunteti banatean, deci departe de casa. Va simtiti acceptat in Sibiu, in comunitate?
  A.P: Ca un paradox, logodnica mea e ardeleanca, e din Sighisoara, si avem dueluri verbale, eu cu
Banatul meu, ea cu Ardealul, si d efiecare data imi da peste nas spunandu-mi <<Esti banatean, dar ai
antrenat numai prin Ardeal>>, avand in vedere faptul ca am fost la Brasov, la Turda, acum la Sibiu.
<<Esti banatean, dar Ardealul iti da de mancare>>, cu asta imi inchide gura, ca sa zic asa. Da, cred ca am
fost acceptat, imi lac foarte mult ardelenii, imi place foarte mult partea aceasta de tara, si in Special
Sibiul. Este un oras minunat. 
  
  
  Rep.: V-ati accidentat la 28 de ani?
  A.P: M-am accidentat prima data la 25 de ani, atunci a fost inceputul sfarsitului, ca sa zic asa. Stiti cum
se spune: Soarta iti ia pe de-o parte si-ti da pe alta. Aveam 25 de ani, jucam la Resita, eram in putere,
jucam in Liga I. La varsta aceea, 25 de ani, am strans vreo 70 de jocuri in Liga I, si cu alea am si ramas.
La 28 de ani am renuntat definitiv la fotbal si mi-am inceput cariera de antrenor. Timpuriu, dar daca ma
uit in urma, nu regret pasul facut pentru ca la un nivel foarte mare nu cred ca as mai fi utut juca, nu cred
ca mai faceam fata din cauza piciorului accidentat, si atunci, nu regret nimic, pentru ca am ajuns astazi
unde sunt si am ajuns prin fotbal. Fotbalului ii datorez totul! 
  
  
  Rep.: Ce face antrenorul Pelici in timpul liber, cand nu antreneaza?
  A.P: Se gandeste cum sa antreneze! Merge acasa, am o bunicape care o iubesc foarte mult, si care m-a
crescut de cand eram mic. Profit de momentele libere pentru a ma duce sa o vad, sa am grija de ea. Mama
mea, din pacate, nu mai este, iar bunica si tatal meu sunt singurii care mi-au mai ramas. Timpul il petrec
cu familia, atat cat pot. Dar, in acelasi timp, v-am spus, ma gandesc cum sa antrenez. 
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  CSU Vointa Sibiu, antrenata de Alexandru Pelici, a readus fotbalul in casele si in inimile sibienilor,
alimentand mandria de a fi sibian. Dar, aventura echipei in Liga I este abia la inceput, iar aceasta are
nevoie, pentru a tine piept adversarelor, de fiecare sibian in parte.
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