
Portrete de rugbisti de ieri si de astazi: Ioan Leordean
Ioan Leordean s-a nascut in anul 1959, in Leordina, satul din Maramuresul istoric in care neamul
Leordenilor apare in documente inca din secolul al XIV-lea. Darz, serios si harnic - aidoma tuturor
morosenilor - Ioan a plecat de acasa, pe urmele fratelui Grigore, pentru a-si implini un rost in orasul de pe
Cibin. Aici, la fel ca fratele ce a jucat rugbi la juniori si, mai apoi, in Divizia B, a descoperit sportul
barbatilor adevarati. Primul antrenor i-a fost profesorul Nica Stanciu, cel care a reusit sa-l incante cu cele
ce le putea oferi tinerilor, in anul 1975, Şcoala Sportiva Şoimii: un trening, o pereche de bascheti etc.
Alaturi de colegii de generatie, pentru care Leordean a devenit "Leu", s-a format si calit ca sportiv,
ajungand sa stapaneasca tainele unui sport care l-a consacrat printre cei ce-l urmaresc si pe care il iubeste
si astazi, cu aceeasi pasiune. Poate din acest motiv amintirile cantonamentelor in care se puneau bazele
succeselor de mai tarziu ii sunt, inca, vii in memorie. in editia 1976-1977 a campionatului, echipa
juniorilor din Sibiu a castigat seria in care a evoluat, cu 22 de victorii consecutive. Jucatorii au ajuns la
turneul final, disputat la Bucuresti, iar victoria cu 7-6 impotriva celor de la Iasi le-a adus medaliile de
bronz. La baza reusitei a stat priceperea antrenorului, dar si munca baietilor din generatia lui "Leu", cu
totii dornici de afirmare. S-au format impreuna si in cadrul taberelor de rugbi, organizate de Ministerul
Tineretului si Sportului in mai multe orase din tara. in tabara de la Timisoara s-au reunit, in 1976, sase
echipe. Sibienii Negru, Ivanciuc, Cocarca, Arion, Marginean, Suciu, Zeicu, Leordean erau si ei acolo.
Apoi, au trecut, aproape toti, pe la Dacii, echipa antrenorului Puiu Gangan. Jucau, cu bune rezultate, in a
doua divizie a tarii si erau mandri sa arate ca sunt sudati si competitivi. Dupa ceva mai bine de un an, Leu
- urmasul dacilor liberi - a trecut la CSM Sibiu, echipa pentru care a jucat intre anii 1980 si 1994. A fost
unul dintre cei mai valorosi, eleganti si eficienti jucatori de linia a III-a. I-a avut alaturi pe Zeicu si
Cocarca, dar si pe Lomota, Moisan, Burcea, Zamfir. in echipa in care Leordean era purtatorul numarului
7, a jucat, ca titular, alaturi de Jianu, Marginean, Ungureanu, Banciu, Urdea, Cocarca, Zeicu, Burdusel,
Sarac, Tamas, Lupas, Beches, Negru, Feraru, Matache, Ivanciuc, Amarie, Ignat, Mitocaru, Dumitru,
Sarbu, Florea, Rascanu etc. Se bucura si astazi de clasarea pe a patra treapta a campionatului Romaniei, in
1986, dupa o dubla confruntare cu cei de la Dinamo Bucuresti. Locul al patrulea a fost ocupat si in 1991,
cand sibienii au pierdut podiumul in fata celor de la Baia Mare. Antrenorii care i-au purtat spre reusite au
fost Bebe Boboc si Emil Sarbu. Pentru multi dintre spectatorii acelor ani evolutiile in teren ale lui
Leordean raman memorabile. A jucat elegant, dezinvolt si cu simt de orientare in teren. Mai mult, era
mereu acolo unde echipa avea nevoie de el. 
  
  
  
  Arbitru de la 37 de ani
  
  Dupa implinirea varstei de 37 de ani, si-a inceput activitatea de arbitru. Urmand cursurile de
specialitate, a ramas pe terenul de joc pentru a conduce la centru, sau pentru a semnaliza de la margine, pe
cei care iubesc cu aceeasi ardoare sportul practicat de gentlemeni. Activitatea depusa in slujba jocului de
rugbi nu se limiteaza doar la atat. in anul 2007 a stat la baza infiintarii echipei de old-boys, in care joaca
si se antreneaza cu regularitate toti sibienii ale caror inimi bat pentru si in ritmul acestui sport. Alaturi de
profesorul Emil Sarbu si de alti 15 colegi, Ioan Leordean s-a deplasat la Cugir, pentru un meci al
amintirilor cu cei din judetul Alba. Practic, din acel moment a devenit, alaturi de Arion, Hasoti, fratii
Troanca, Borcan, Padureanu, fratii Fugigi, Sarbu, organizatorul intalnirilor derulate sub semnul
prieteniei, al dragostei pentru jocul cu balonul oval si sub farmecul tonifiant al aducerilor aminte.
Partidele jucate au fost numeroase si toate au avut, in modul lor de organizare, ceva din stilul civilizat si
elegant al omului si sportivului de performanta Ioan Leordean. 
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  Spectator la Cupa Mondiala
  
  De o corectitudine fara de cusur, calitate rara printre contemporanii nostri, ramane mereu recunoscator
celor ce l-au ajutat in viata. Printre ei au fost si antrenorii Bebe Boboc si Nica Stanciu. Recunoscator le e
si celor cu care a jucat si care l-au ajutat sa se simta implinit. Iar implinirile vin de la bucuria de a fi vazut
in Franta meciuri din Cupa Mondiala, la editia din 1991, gratie colegilor rugbisti Ungureanu si Banciu, si
pana la satisfactia de a fi jucat contra echipelor nationale ale Poloniei si Romaniei. in viitorul apropiat le
vede in studiile, de kinetoterapie, finalizate de fiul ce are obligatia morala de a depasi, ca ordin ierarhic,
studiile scolii de maistri absolvite de el. Şi le vede, cu siguranta, in fericirea de a se bucura in doi de tihna
caminului sau din Valea Aurie. Fie ca asteptarile sa se implineasca, iar dinspre Providenta sa vina
indreptatite binecuvantari. Dinspre toti cei ce-l pretuim pe "Leu", calde multumiri pentru nenumaratele
momente in care jocul si comportamentul sau ne-au facut fericiti.
  
  

Cuvinte cheie: baia mare  csm sibiu  bucuresti  franta  valea  cibin  campionatul  ioan  iasi  dinamo
bucuresti  la turn  timisoara  sport  terapie  baschet  sportiv  ion  itm  ministerul  arb  valea aurie  arme
medalii  dinamo  bebe  fia  dorn  emil  kinetoterapie  uta  morala  divizia b  miri  memorie  bebe boboc
sibienii  &lt;/strong  etc  judetul alba  abs  coli  fir  bara  bronz  trening  ministerul tineretului si sportului
art  emo
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