
 
 

Futsal pentru Nevăzătorii, 

Dortmund, Germania-România 

  

 
În perioada 25-27 aprile 2014 în orasul Dortmund, Germania s-a desfasurat o 

întalnire amicală între echipele de fotbal ale nevăzătorilor din Germania și România. 

Cu sprijinul Comitetului Național Paralimpic și al doamnei presedinte Sally Wood a 

fost posibilă realizarea acestei deplasari, deplasare foarte importantă pentru tinerii 

jucători români nevăzători. Echipa României a avut urmatoarea componență: 

  

Lapădatu Sorin- Team Manager 

Veres Attila- Antrenor 

Monika Lukacs- Antrenor/Arbitru 

Păun Tiberiu – jucâtor 

Cucu Marian Alexandru – Jucâtor 

Harlet Calin Marius – Jucâtor 

Garboan Ovidiu Ioan – Jucâtor 

Anton Ionuț – Jucâtor 

Kovacs Florin – Jucâtor 

Nistor Mihai-Jucâtor 

 
Gazdele germane au facut tot posibilul ca delegația română să se simtă foarte 

bine,condiții de cazare excelente,teren de joc la standarde mondiale și o amabilitate 

deosebită. În după-amiaza zilei de 25 am susținut un antrenament comun cu jucâtorii 

germani, pe 26 dimineața între orele 9-10 echipa noastră a susținut un antrenament, 

iar la orele 15, in prezența a peste 150 de spectatori, cât și a reprezentantului 

primariei din Dortmund ,după intonarea imnurilor naționale,a inceput primul meci. Din 

păcâte,reprezentativa noastră a fost invinsă cu scorul de 10-0. Cei doi antrenori 

(Veres Attila si Monika Lukacs) au observat greselile jucâtorilor romani,au fost foarte 

atenți la maniera de arbitraj, cât si la respectarea cu strictețe a regulamentului de joc. 

În cel de-al doilea joc, disputat duminică 27 aprilie, echipa României a pierdut cu 

scorul 6-0,dar s-a vazut o îmbunatatire a jocului față de meciul precedent. Duminică 

după-amiază, echipa noastră a părăsit Dortmund-ul,cu foarte multe lucruri pozitive 

învațate și cu speranța că la turneul din luna iulie de la Praga ,cele învațate în 

Germania să ne fie de folos. Mulțumim Ulrich Pfesterer, antrenorul principal a echipei 

de Fotbal pentru nevăzători a Germaniei și echipei MTS Stuttgart pentru invitație și 

organizare; a fost un weekend minunat pentru noi. 

 


