Eu sunt VOCEA care vă spune adevărul – pot să redresez corabia
handbalului românesc!

Este vorba despre un program pe care vreau să-l completăm împreună,
pentru că la voi, cei care trudiți ore-n șir în sălile de sport, sunt secretele
revigorării handbalului românesc. Și ca să pornim pe drumul cel bun, ar
trebui să ne aliniem cu toții la mult trâmbițatul ”Moment Zero”, adică să
ne recunoaștem greșelile și toate concesiile făcute în fața unor
conducători din Federație, speculanți și oportuniști. Să spunem adevărul
și să recunoaștem că am profitat și noi, cât a fost posibil, dar în realitate
am pierdut pe toate planurile, iar handbalul românesc s-a dus pe
tobogan.
Înainte de a porni programul meu, aș vrea să vă anunț că POT să DAU
Federației un sediu nou, pe măsura aurului obținut de predecesorii
noștri. Am depășit stadiul de promisiune, clădirea este disponibilă
oricând și ne-așteaptă. Sunt obișnuit mai mult cu faptele...
1. Să îndreptăm Regulamentele
De aici trebuie să pornim, pentru că legiutorii au creat un haos în aproape
toate regulamentele comisiilor federale – și la Competiții, și la Arbitraj, și
la Apel, și la Disciplină, și la așa-zisul Cod de Etică Profesională. Trebuie
să le acordăm cu realitatea, să eliminăm toate incompatibilitățile
existente, chiar dacă unele ne vizează direct, să fim transparenți, să
scăpăm de șușoteli și să vorbim clar și răspicat!

Pentru că regulamentele existente i-au afectat pe mulți în timpul
activității lor, vreau să formez un Grup de Șoc, o echipă compusă din
antrenori, profesori, juriști, președinți de cluburi, oameni pricepuți, în
general, care să le supună unei atente revizuiri, propunând modificările
care se impun. Nu voi impune un termen limită, pentru că știu că este
mult de lucru, dar voi cere ca în fiecare săptămână să existe sesiune de
comunicări. În acest fel, vreau să eliminăm toate articolele și paragrafele
de regulamente care ne-au făcut rău nouă, celor care muncim pe
semicerc. Să lăsăm curate și transparente toate competițiile juniorilor și
seniorilor.
2. Să le facem loc jucătorilor români să joace în echipele românești
Da, este un paradox, sportivii români n-au loc să se exprime în echipele
lor, din cauza avalanșei de jucători străini. Trebuie să limităm numărul
acestora, nu la transferuri, ci la prezența lor în teren, în același timp. Ba
chiar să recompensăm echipele cu cei mai mulți români în lot!
3. Dezvoltarea și revigorarea handbalului juvenil
Este o teză de doctorat, acest capitol, pentru că handbalul la bază trebuie
susținut și dezvoltat cu toate forțele noastre.
− Să curățăm regulamentele care vizează competițiile de junior și le
slăbesc încrederea în forțele proprii, care le opresc dezvoltarea și
care le umbresc potențialul
− Să urmărim jocurile fiecărei categorii, ce trebuie să se desfășoare
sub toate auspiciile regulamentare

− Să urmărim evoluția arbitrilor la aceste meciuri, un capitol extrem
de important – un arbitraj bun înseamnă partide frumoase, scoruri
reale și evaluarea corectă a potențialului echipei
− Să le cerem antrenorilor să dea calificative cuplurilor de arbitri
(satisfăcător, bine, foarte bine), pentru prestația lor
− După fiecare meci, antrenorii să aprecieze cel mai bun jucător al
echipei adverse – la cinci astfel de aprecieri, sportivul să primească
o compensație din partea Federației și să fie selecționat în lotul
național aferent vârstei lui
− Punerea în practică a turneelor finale și semifinale sub o altă formă,
mult mai atractivă, care să dea șanse reale tuturor participanților
− Juniorii să beneficieze din partea cluburilor proprii, cât și a
Federației, cât sunt la lot, de asigurare medical extinsă – operații,
recuperare și tratamente pe perioada covalescenței
− Regândirea strategiei Centrelor de Excelență, pentru a deveni cu
adevărat productive și eficiente – să modificăm statutul
antrenorului de lot, să-i acordăm o mai mare putere și un salariu pe
măsură. În aceste centre cresc jucătorii de mâine din loturile
feminine și masculine de seniori!
4. Ligile naționale să-și recapete integritatea, autoritatea și
independența
Îmi aduc aminte de vremurile bune, când campionatele noastre, de fete
și de băieți, umpleau sălile de joc, ce freamăt era! Meciurile erau
dominate de fair-play, iar arbitrii fluierau doar ce se vedea în teren.
Nu se mutau meciuri după bunul plac, nu se inversau gazdele cu oaspeții,
echipele respectând cu sfințenie programările.

Astăzi, cine își încordează mușchii mai tare schimbă totul – și orele de
joc, și terenul, și orașul, cât și arbitrii, dacă nu sunt de-ai casei.
Și ceea ce este și mai grav, sunt zvonuri care spun că multe din partidele
din ligile noastre sunt surse de venituri importante, la casele de pariuri,
o activitate ilegală ce umbrește munca multor antrenori și pe care va
trebui să facem eforturi s-o eliminăm.
5. Nu televiziunile trebuie să ne facă programul competițional!
Din nefericire, televiziunile care cumpără drepturile de televizare ale
meciurilor din campionate cred că au dreptul să-și comande programul
de desfășurare al etapelor. Pentru un pumn de arginți, suma plătită fiind
nesemnificativă, televiziunea spune ora când să se joace anumite
meciuri, ba chiar și ziua. Dacă Zalăul joacă la Brăila, ei pun meciul la ora
18:00, urmând ca oaspeții să plece spre casă la ceas de noapte, în condiții
periculoase de trafic. Ar trebui ca televiziunea respectivă să plătească o
noapte de cazare pentru vizitatori, pentru ca plecarea să aibă loc ziua, în
condiții mult mai sigure pentru sportivii în cauză
Vreau ca aceste televiziuni partenere să ne acorde mai mult spațiu de
emisie, pentru ca antrenorii noștri să comenteze înainte și după meci, săși spună părerea și greutățile întâmpinate
6. Loturile naționale să lucreze după programe bine definite, nu
după urechea fiecărui selecționer
− În momentul în care se numește sau se angajează un antrenor de
lot național, acesta trebuie să vină cu un program bine conturat,
care să poată fi controlat de antrenorii federali și de Comisia
Tehnică

− Programul de la loturi trebuie completat și de rodul colaborării
selecționerului cu antrenorii federali, cu membrii Comisiei Tehnice
și chiar cu recomandările celor mai în vârstă tehnicieni, nu neapărat
activi
− În alcătuirea echipei, selecționerul trebuie să-și motiveze alegerile,
când federalii i-o cer, iar Comisia Tehnică trebuie să valideze aceste
alegeri
− Selecționerul să-și poată negocia punctele din angajamenul cu
Federația, cât și salariul dorit.
7. Arbitrajul, Călcâiul lui Achile din handbalul românesc!
− Un punct extrem de sensibil, care trebuie tratat cu toată
seriozitatea. Și ne întoarcem la competițiile juvenile, unde arbitrii
trebuie să fie și pedagogi, adică să le explice juniorilor de ce au luat
anumite decizii, cât și buni psihologi, să prindă repede caracterul
jucătorului și pe ce ton să i se adreseze, ca să nu se nască conflicte.
Din păcate, nu mai există informări lunare sau trimestriale pentru
acești judecători, care au și ei nevoie, până la urmă, să fie învățați,
din când în când
− Activitatea arbitrilor seniori trebuie și ea îmbunătățită – există o
anumită criză de moralitate fără precedent, cu toții vorbesc de
prestațiile arbitrilor, toți îi arată cu degetul, dar nimeni nu spune de
unde a-nceput această criză de moralitate. Să fim corecți și să
spunem adevărul, că președinții de cluburi sau cei care îi așteaptă
pe arbitri la cazare, apoi la masă, au făcut primul pas spre trucarea
unor partide. Nu vom îndrepta lucrurile, chiar dacă mărim
baremurile, cine e obișnuit să ia bani în plus, o va face în continuare.
Trebuie să începem o campanie de educație în acest

sens, dublată de sesiuni de comunicări publice și, desigur,
sancțiuni de până la excluderea din activitate
− Trebuie să avem grijă de noua generație de judecători tineri, să-i
ferim de practicile neortodoxe ale colegilor lor mai experimentați –
să le urmărim activitatea și chiar să le-o stimulăm financiar, pentru
bunele prestații

8. Observatorii să-și în serios activitatea pentru care sunt plătiți
− Îi consider autorii morali ai calității arbitrajelor – ei au posibilitatea
să le facă recomandări ferme arbitrilor, înainte de meci, cât și în
timpul desfășurării jocurilor. Arbitrii și observatorii nu trebuie să fie
prieteni sau amici, poate n-ar trebui nici să se cunoască, în afara
spațiului de joc. Și aici lipsesc sesiunile de comunicări, iar
sancțiunile și în direcția observatorilor sunt tot mai dese. Este un
capitol la fel de important ca cel al arbitrilor
9. Comisiile federale de judecată dau verdicte, fără să se bazeze pe
cercetarea proprie!
− Este incredibil, cum o comisie de judecată, fie de Disciplină, fie de
Apel, procedează la sancțiuni, unele chiar dure, completate și de
amenzi usturătoare, fără să cerceteze cazul în sine, fără să aibă
declarații ale părților în litigiu, fără să caute martori. Tot handbalul
românesc se află sub jurisdicția acestor comisii și mi se pare
anormal modul lor de lucru.
− Așa se face că multe din verdictele date sunt atacate și la alte
instanțe, pentru că sunt greșite și se bazează doar pe declarațiile
unei singure părți din litigiu

10. Să reinventăm handbalul românesc, însă trebuie să avem o
STRATEGIE!
− Se vorbește în ultimii ani despre lipsa de strategie actualizată a
handbalului românesc, iar asta se-ntâmplă din cauza lipsei de
performanțe. Handbalul românesc se află într-un marasm
accentuat și nimeni nu mai știe de unde să pornească, pentru
redresarea corabiei, care este ca și scufundată
− Ideea aducerii antrenorilor străini să facă o strategie de handbal
românească este un faliment curat – s-a dovedit asta
− Am de gând să formez un grup de lucru, în acest sens – avem zeci
de doctori în sport, cu diplomă, foști sportivi și antrenori, avem
tehnicieni cu cea mai înaltă calificare, mă refer la titlul de Master
Coach, personalități care pot lucra la o astfel de Strategie
Națională, de care avem atâta nevoie. Grupul va fi stimulat, firește,
dar va fi și susținut și determinat, pentru a avea eficiență

11. Federația și-a șifonat singură imaginea, prin izolare de lumea
externă și încălcarea regulamentelor interne
− Federația noastră nu mai are demult prestigiul și aprecierea de care
se bucura cu ani în urmă. Din pricina lipsei de rezultate, în primul
rând, și prin slaba prezență la turneele finale europene, mondiale
și olimpice.
− Federalii noștri aproape că s-au autoizolat și rar, foarte rar avem
vizite internaționale de curtoazie
− Străinii știu de politica noastră de desțelenire a handbaliștilor
autohtoni prin importurile masive de valori din Europa și din
întreaga lume. Da, s-au întărit ligile naționale, s-a mărit

spectaculozitatea meciurilor, dar acțiunea a slăbit din toate
încheieturile loturile naționale. La masculine suntem demult în
afara competițiilor europene și mondiale, iar la feminin am ajuns o
națională de pluton
− De la Federație pornește totul, de la politicile păguboase de a aduce
mulți jucători străini, de a nu mai avea încredere în cei autohtoni
− Sunt multe incompatibilități la toate nivelurile, federalii se implică
în multe decizii ale comisiilor independente, iar Comisiile Tehnice
sunt doar pentru decor

12. Pot să redresez corabia în derivă a handbalului românesc
Și spun asta cu toată responsabilitatea – în cei peste 30 de ani de când
sunt membru al acestei familii, m-am lovit de toate problemele pe care
le întâmpină un antrenor și un președinte de club. Federalii au încercat
pe toate căile să oprească ascensiunea echipelor mele, chiar cu riscul
încălcării regulamentelor. Am fost și sunt un guraliv, aș putea spune,
VOCEA care nu se oprește să spună adevărul, iar asta i-a supărat pe cei
de la vârful Federației.
Am mai spus, este mult de lucru la Federație, mai ales în plan moral,
iar eu am puterea să restabilesc această autoritate a Federației, prin
transparență, prin comunicare, prin uși deschise la toți membrii
Federației.
De ce eu? Pentru simplu motiv că am experiență, că am capacitatea
și pregătirea necesară rezolvării problemelor din handbalul românesc.
Am construit echipe de la zero și le-am dus până în vârf, ani în șir am
dominat handbalul juvenil, deci pot și știu!

13. Facem Consiliul Sponsorilor cu oameni specializați în marketing, nu
după ureche
Scopul este aducerea a cât mai multor oameni de afaceri lângă handbal,
iubitori de sport, care să contribuie la ridicarea sportului cu mingea mică,
acolo unde era cândva. Acțiunea este complexă și vreau s-o dezvolt cu
oameni specializați în Marketing, pe care îi voi aduce la Federație pentru
a obține cele mai eficiente strategii pentru atingerea obiectivelor
stabilite

14. Carte de vizită
Absolvent Institutul de Educație Fizică și Sport, Promoția 1978
Profesor Educație Fizică și Sport și de 32 de ani, director de școală
Antrenor Categoria I din 1986
Din 2015 Antrenor Emerit
Absolvent al primelor două module de Master Coach
Master în Managementul Activităților de Educație Fizică și Sport
Președinte al ACS Școala 181 SSP București
Campion național la nivelul de juniori III, II și I, 6 ani
Campion național ONSS în patru ediții

Pregătirea, formarea și educarea spre performanță a mai multor
generații de sportive, componente ale loturilor naționale de junioare,
tineret și senioare ale României:
MARILENA DOICIU GYŐRFFY - Componentă a Lotului Național, locul 3 la
numărul de selecții și goluri marcate în echipa națională
DOINA CRIȘAN - Portar la Echipa de Junioare și Tineret a României
ZAMFIRESCU MĂDĂLINA - Componentă a Lotului Național (prezent)
ILIE ALINA - Componentă a Lotului Național de Senioare (prezent)
BADEA ALEXANDRA - Componentă a Lotului Național de Senioare
(prezent)
ALEXANDRA MARIA GAVRILĂ, CIOCA ANGELA, ADINA GRIGORAȘ, STAN
LĂCRĂMIOARA, DANA ABED KADER, BANCIU ALEXANDRA, CHIRICUȚĂ
ANDREEA - Jucătoare în Liga Națională (prezent)
STROE MARIA - Jucătoare la Elche Spania
ROȘCA ISABELA - Jucătoare în Norvegia

