
La Sibiu, fotbalul a ramas pe planul 10
Antrenorul Ioan Andone s-a aflat ieri la Sibiu, in trecere spre tatal sau. Nu s-au mai vazut de sase luni,
dar tot si-a lasat ragaz o jumatate de ora pentru un interviu. L-am gasit in biroul omului de afaceri
Gheorghe Aldea.

 Reporter: Antrenati acum la Al-Ahli, din Emiratele Arabe Unite. Se cauta antrenorii romani la arabi?
Functioneaza faptul ca esti roman, deci antrenezi bine?
 Ioan Andone: Da, clar functioneaza. in ultima perioada, antrenorii romani nu au prea avut performante,
doar Olaroiu. El a deschis din nou calea pentru aceasta nationalitate.

 R.: il luati pe Danciulescu la Al-Ahli, asa cum se discuta?
 I. A.: Nu. Am doua varfuri de echipa nationala. Unul de echipa nationala mare, celalalt, de nationala de
tineret. Sunt doi frati si am si un brazilian. Am trei atacanti care se bat pe doua locuri, deci nu se pune
problema sa mai aduc un atacant. Eu as avea nevoie de un mijlocas stanga si un mijlocas central.

 R.: Şi ii luati din tara?
 I. A.: Nu cred, s-ar putea. S-ar putea sa-l luam pe Cernat. Sa vedem.

 R.: Sibiul traieste inca din amintirea lui Inter Sibiu.
 I. A.: E departe. Era un fotbal bun la Sibiu, au castigat Cupa Balcanica, era un trofeu, care aici, pe plan
local, era foarte bun. Autoritatile, dezinteresul oamenilor, oamenii care s-au ocupat aici de fotbal nu au
stiut sa aiba grija de echipa. in opinia mea, aici erau toate conditiile sa se faca o echipa de cupe europene.
Petru ca lumea in Sibiu este cunoscatoare de fotbal. E pacat. in Sibiu, autoritatile au mers mai mult pe
campanie culturala si au lasat fotbalul pe planul 10, poate.

 R.: De cati bani e nevoie sa tii o echipa de fotbal in prima liga?
 I. A.: Cu un buget de opt, zece milioane de euro, te duci la cupe europene. Depinde cine are banii, dar
trebuie sa-ti si placa. Sa cresti jucatori din zona, sa aduci straini buni. Daca vrei sa te grabesti, poti castiga
campionatul in trei ani.

 R.: Sunteti un apropiat al clubului Dinamo. Ce s-a intamplat acolo in acest an?
 I. A.: Sunt un apropiat, am acolo 10 ani de munca si nu-i pot uita. Acolo prea multa lume vorbeste, in
opinia mea.

 R.: Şi se aude in vestiar?
 I. A.: Se pune presiune cand trebuie si cand nu trebuie. Un conducator destept pune presiune pe echipa
lui, daca e destept, dar sigur nu vrea sa-si bata joc de banii lui. Ei oricum trebuie sa faca schimbari,
trebuie sa faca o analiza. E pentru prima data in istoria lui Dinamo cand au fost jucatori cu salarii de
500.000 de euro. Dar cu 500.000 de euro nu se castiga un campionat. Se castiga daca stii cum sa-i dai
jucatorului. iti dau un avans, si restul daca imi iei campionatul. La ei a fost o nebunie si au facut si greseli
manageriale. Rednic nu a gresit cu nimic. A fost o presiune. Ei nu au pierdut la Urziceni. Au pierdut cand
au facut egal cu Otopeniul. De acolo a pornit declinul. Faci egal la Medias si pierzi la Iasi. Erau niste
puncte, si uite unde e acum Dinamo. Se vor gandi la restructurare, din cauza salariilor. Domnul Badea e
un om foarte rational in tot ceea ce face. Acolo, domnul Badea este singurul om care stie ce trebuie sau
nu.

 R.: Ati fost la vot?
 I. A.: Eram in Dubai. Am mers la toate voturile, daca iti arat buletinul, am toate timbrele. Ma duceam la
vot daca eram acasa.
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 R.: Unde se fac mai multe blaturi, in politica sau sport?
 I. A.: Blaturi sunt la cofetarie. in fotbal si in politica sunt jocuri. Jocuri politice. Sunt si in sport. Nu stiu
daca se mai fac blaturi, se faceau inainte, se faceau intelegeri intre echipe, castig eu acasa, castigi tu in
deplasare, acum s-au cam terminat.

 R.: Nu v-ati vazut niciodata sef la vreun club de fotbal?
 I. A.: Eu mai pot inca sa antrenez. Ma las de fotbal la 55 de ani. 55 maxim

 R.: Şi ce faceti dupa?
 I. A.: Sa fiu sanatos, aia imi doresc. Nici nu vreau sa exagerez pentru ca e o meserie stresanta. Are
lucruri si bune, bani, publicitate, faima dar si multi nervi, familie neglijata si multe altele.

Cuvinte cheie: antrenorul ioan andone la sibiu  al-ahli
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