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Un nou centru de fotbal în Piteşti

La Şcoala Constantin Dumitru se vrea performanţă
# La inaugurare au fost prezenţi cunoscuţii fotbalişti Nicolae Dică, Andrei Mărgăritescu şi Cătălin Munteanu

La mijlocul acestei luni, în Piteşti a fost inaugurată noua Şcoală de Fotbal Constantin
Dumitru, care funcţionează în cadrul clubului FC Municipal 2009, fiind înfiinţată în parteneriat de Clubul Municipal, Fundaţia Constantin Dumitru şi Media Advertising. La
inaugurarea acesteia, alături de preşedintele şcolii, Mădălin Enache, s-au aflat şi cunoscuţii
fotbalişti Nicolae Dică, Andrei Mărgăritescu şi Cătălin Munteanu.

În momentul de faţă, şcoala are înfiinţate 5 grupe, însă în scurt timp numărul lor va ajunge la 8,
antrenorii care le pregătesc fiind Mădălin Enache, Marius Prisăceanu, Răzvan Munteanu şi
Mugurel Ciculescu. Fundaţia Constantin Dumitru are ca scop promovarea şi dezvoltarea
comunităţii locale prin sport, învăţămînt şi altele, oferind chiar şi burse la universităţile din Bucureşti, în timp ce Şcoala de Fotbal îşi propune în primul rînd instruirea şi promovarea tinerilor
fotbalişti, oferind condiţii optime: două terenuri de iarbă la baza Alcadibo - Metabet, echipamente de joc şi de prezentare (trenin-guri, geci etc.), materiale sportive. Important de ştiut este că
la această şcoală nu se percep taxe sportive de la părinţii copiilor. „Motivul pentru care am

înfiinţat acest club este ambiţia de a învăţa şi ajuta micii sportivi să practive fotbalul din plăcere,
neexistînd la noi condiţia talentului deosebit arătat de un copil nou-venit. Deci nu doar cei care
au talent vor sta la şcoală, ci şi ceilalţi. Sîntem într-o selecţie continuă şi dăm şansă oricui. Noi
sîntem pregătiţi să le dezvoltăm copiilor talentul nearătat. Finanţarea vine de la Fundaţie, dar şi
de la sponsori precum OVI Grup, Media Advertising şi alţii“, ne-a declarat preşedintele Enache.
În momentul de faţă, şcoala are înscrişi 60 de copii, însă în foarte scurt timp numărul lor se poate
dubla. Interesant este că la noua şcoală de fotbal copiii vor fi îndrumaţi la fel de mult să înveţe şi
nu numai să facă fotbal. „Punem foarte mare accent şi pe şcoală. Pentru că fotbalul este o activitate extraşcolară, vrem să meargă în paralel. Chiar grupei născuţi 98 le-am făcut o clasă
separată la Şcoala Nr. 4 şi la fel vrem să facem şi pentru celelalte grupe. Toţi copiii noştri sînt în
momentul de faţă din Piteşti şi ei merg împreună la şcoală, dar şi la antrenamente. În plus, sînt
monitorizaţi permanet la şcoală. Şi mai trebuie reţinut că noi dăm şansă şi tinerilor antrenori care
vor să profeseze, pentru că şi ei trebuie să plece de undeva“, a mai spus Mădălin Enache.

Mărgăritescu şi Cătălin Munteanu au fost
prezenţi la inaugurarea şcolii

Nicolae Dică le-a dat autografe copiilor

Au deja rezultate
Deşi sînt înfiinţate de scurt timp, grupele Şcolii Constantin Dumitru au deja rezultate. Astfel,
grupa 2002 a cîştigat lcul I la Memorialul Gheorghe Olah şi apoi a participat la faza zonală la
Vîlcea, unde a luat locul III. Apoi, în 2009, grupa 1998 a obţinut locul I la Cupa Hagi, desfăşurată la
Piteşti, pentru ca, în 2010, să ocupe locul III în campionatul de Juniori D. În momentul de faţă
sînt angrenate în campionat grupa 1998, la Juniori C, grupele 2002 şi 200,1 la Juniori E, pentru
ca, din primăvară, să intre în competiţii şi grupele 2003 şi 2004.

Vacanţă pînă pe 5 ianuarie
Copiii de la Şcoala de Fotbal Constantin Dumitru sînt în vacanţă pînă pe 5 ianuarie (grupele
2001-2005), mai puţin grupa 1998, care va începe pregătirea pe 10 ianuarie. În această iarnă se
vor face şi cantonamente: grupele 1998 şi 2001, la Călimăneşti-Căciulata şi Dealul Sasului,
grupa 2002, la Braşov, unde va participa şi la un turneu. Mai mult, în vară, reprezentanţii şcolii
îşi propun organizarea unui turneu la Piteşti, prima ediţie a Cupei Constantin Dumitru, competiţie care se doreşte a fi încă de la prima ediţie una internaţională.

