
\&quot;Finantatorul\&quot; din peluza, suporterul de-o viata
Multi ii spun `americanul` sau `finantatorul din peluza`, dar putini stiu adevarata poveste a lui Dumitru
Capatina, sebeseanul care-i premiaza pe jucatorii Vointei Sibiu.
  I s-a atribuit denumirea de cel mai nou finantator din fotbalul romanesc, dar daca stai sa vorbesti cu el,
iti vei da seama ca nu-si doreste faima sau mediatizare. Ceea ce a facut Dumitru Capatina la meciul cu
Steaua, cand i-a inmanat un plic, in care erau 100 de dolari, marcatorului golului sibian, a socat un oras
intreg, iar mai apoi o tara. In fenomenul fotbalistic, toti cei implicati isi stiu rolurile: antrenorii pregatesc
echipa, fotbalistii joaca sportul atat de indragit, iar fanii isi incurajeaza favoritii. Foarte rar se intampla ca
unul dintre suporteri sa ia decizia de a-i premia pe fotbalistii preferati. Rar, spre deloc.
  Asadar, exemplul lui Dumitru Capatina este pur si simplu o exceptie. Exprimarea unei bucurii, dupa cum
insusi el spune, si nimic mai mult. Un lucru care a adus bucurie, dar si mirare pe chipul celui premiat,
Radu Negut. Acesta din urma, a lasat sa se inteleaga faptul ca cei 100 de dolari reprezinta primii bani pe
care el i-a castigat, de cand e in Liga I. Pentru a-l rasplati pe surprinzatorul `finantator`, Radu Negut la
invitat pe acesta la stadion, pentru a-i multumi. Acolo, suporterul le-a spus jucatorilor ca va mai face
astfel de gesturi, el avand pregatite cateva sute de dolari si pentru meciul cu Astra Ploiesti. 
  
  
  Finantator cu acte in regula? 
  
  
  In nenumarate randuri, Dumitru Capatina si-a manifestat interesul pentru a cotiza lunar la clubul Vointa
si, daca se va putea, chiar sa cumpere cateva actiuni. Pentru viitor, acesta isi propune sa-i implice si pe
ceilalti romani din Michigan, orasul din America unde locuieste in prezent, in realizarea visului sau.
  Pasiunea pentru fotbal a venit de timpuriu, cand a fost dus de parinti sa joace la pitici, in Sebesul de
Sus. Din motive personale, s-a lasat de fotbal, dar amprenta lasata de sportul rege pe inima actualului
suporter al Vointei nu s-a mai sters niciodata. In tinerete, venea la Sibiu pentru a vedea meciurile lui Inter
sau cele ale Soimilor. De altfel, Vointa Sibiu nu este prima echipa pe care o `finanteaza`, Soimii fiind
prima sa dragoste. Pe vremuri, impreuna cu un grup de prieteni si colegi, Dumitru Capatina reusea sa
stranga si 500 de lei, care ajungeau in vistieria clubului soimilor. In schimbul acestora, i se elibera o
chitanta de primire a banilor.
  Insa, cea mai noua iubire a lui Dumitru Capatina, Vointa Sibiu, i-a intrat la suflet iremediabil. La fiecare
meci, se aseaza in peluza, iar uneori merge si in galerie. Nu tine neaparat cu Vointa, clubul infiintandu-se
abia in 2007, dar recunoaste ca iubeste fotbalul, in general, si fotbalul sibian, in special. Dintre jucatorii
Vointei, favoritii sai sunt Negut, Grigore, Danalache, Popa si Tatar, dar admite faptul ca toata echipa il
face sa zambeasca si sa se bucure ca este fanul acesteia. 
  
  
  Urmareste meciurile din SUA 
  
  
  Stabilit din 1982 in Statele Unite ale Americii, Dumitru Capatina nu uita ca are si cetatenia romana, desi
isi ia pensia de la americani. A plecat cu sperante si cu dorinte de mai bine, chemat de unul dintre fratii
sai, care se afla pe `taramul fagaduintei` inca din 1948. Ajuns la 70 de ani, Dumitru Capatina recunoaste
ca este foarte greu printre straini si ca dorul de tara il copleseste. Din 2009 s-a pensionat, dupa 52 de ani
de munca. Pe primii 26 i-a muncit in Romania, iar pe ceilalti in America. De altfel, suporterul si-a
achizitionat un apartament in Sibiu, in care locuieste pe perioada sederii lui in tara. Apartamentul este
situat, asa cum ii sta bine unui suporter devotat, in vecinatatea stadionului Municipal din Sibiu. In
Romania vine doar in vacante, in general vara, deoarece familia este stabilita in SUA. Insa, chiar daca cea
mai mare parte a timpului si-o petrece in afara granitelor tarii, tocmai peste ocean, Dumitru Capatina nu
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pierde meciurile din campionatul romanesc, vizionandu-le la televizor sau pe internet. Acestea reprezinta,
pana la urma, ultima sa legatura cu Romania. Si in aceasta vara va pleca, din nou, in America, dar promite
sa se intoarca la anul. 
  
  
  Indragostit de mica galerie sibiana 
  
  
  Dumitru Capatina prefera sa stea in mijlocul suporterilor adevarati, in peluza. Nu cere atentie speciala,
ci vrea doar sa se bucure impreuna cu alti fani impatimiti ca si el. Sta relaxat pe scaun, asteptand golul
favoritilor, deoarece isi doreste nespus de mult ca acestia sa-l lase fara plicurile cu bani. Insasi optiunea sa
de a pune banii in plicuri, si a nu-i inmana jucatorilor, in vazul tuturor, constituie o dovada ca suporterul
nu-si doreste nicidecum popularitate. Dumitru Capatina marturiseste ca s-a indragostit pe loc de micuta,
dar puternica si vocala galerie a Vointei Sibiu. Singurele momente care-i perturba linistea, cu care se
imbraca la fiecare meci al Vointei, sunt cele in care echipa favorita marcheaza sau cele in care se aud
scandarile pline de patos ale `Peluzei Sud`. Odata cu ei, vibreaza si el, iar un zambet plin de admiratie si
prietenie ii impodobeste chipul.
  Dumitru Capatina este un fan, considerat de multi atipic sau chiar excentric, lucruri care sunt total
neadevarate, dar despre Dumitru Capatina nu va putea cineva sa spuna vreodata ca nu este un suporter
adevarat. `Finantatorul de pe Municipal` traieste prin si pentru fotbal, prin venele lui curgand, acum,
sange alb-verde.

Cuvinte cheie: romania  sebesul de sus  campionatul  fotbal  sebes  ploiesti  sport  steaua  suporteri
stadion  liga i  vointa sibiu  internet  galerie  scaun  personal

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sebesul+de+sus
https://www.sibiul.ro/cauta/1/campionatul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fotbal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sebes
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ploiesti
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sport
https://www.sibiul.ro/cauta/1/steaua
https://www.sibiul.ro/cauta/1/suporteri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/stadion
https://www.sibiul.ro/cauta/1/liga+i
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vointa+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/internet
https://www.sibiul.ro/cauta/1/galerie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/scaun
https://www.sibiul.ro/cauta/1/personal

