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src="images/front/dragos_plopeanu.jpg" alt="Dragos Plopeanu" width="430" />Drago?
Plopeanu a �chis poarta � primele meciuri ale sezonului, dar apoi s-a accidentat... A r?mas cu
doar 6 meciuri la O?elul, � care a �casat 4 goluri, s-a operat, iar acum se preg?te?te pentru o
nou? interven?ie chirurgical?. Este clar c? sezonul s-a �cheiat de mult pentru goalkeeperul de
26 de ani. Iat? ce spune acesta �tr-un amplu interviu acordat celor de la ProSport:</p>    <br />
 <p style="text-align: justify;"><strong>Drago? Plopeanu:</strong><em> "Obligatoriu ca portar
trebuie s? ai un pic de curaj, pentru c? sunt mingi � care trebuie s? te ba?i cu adversarul, s? iei
fa?a adversarului, plonjoanele. Da, trebuie s? ai un pic de nebunie ca s? po?i face toate astea.
� primul r�d, eu cred c? fotbalul se �dreapt? pe un drum gre?it. Fotbalul trebuie s? fie un sport
spectaculos, din cauza asta oamenii �cep s? nu mai vin? la fotbal. Nu trebuie s? gre?im, s?
c?dem � partea cealat?. Eficien?a este cea mai important?, dar f?r? spectacol noi nu putem
atrage oameni la stadion. Poate din cauza asta lumea nu mai vine la stadion, nu mai cump?r?
bilete, nu mai exist? marketing ?i toate lucrurile astea. Am �v??at meseria asta de la tata. Dac?
?tiu ceva � meseria asta, el m-a �v??at ?i o s? � fiu recunosc?tor toat? via?a. Am absolvit
Mircea Eliade. ?i c�d spun liceul Mircea Eliade nu am cum s? trec peste subiectul Cupa
Liceelor, competi?ia de la Polivalent?. Am fost cel mai bun portar � a fost visul meu din clasa a
cincea s? joc la Cupa Liceelor, n-am ratat evenimentul. Pentru mine Cupa Liceelor era WOW!
S? joci cu Polivalenta plin?! Din p?cate, acum nu mai este la fel. Ne ?tiam �tre noi to?i, chiar
dac? erau patru ani diferen??. Mi-aduc aminte c? Pena juca la Dacia. N-ai cum s? ui?i chestiile
astea. Sunt lucruri care �i plac ?i de care �i face pl?cere s? �i aduci aminte. Am avut degetele
date peste cap de multe ori. Am tras de ele, le-am pus la loc, am pus leucoplast ?i am luat-o de
la cap?t. Treci peste ele. Mi-a zis cineva, odat?, c? dac? nu te doare nimic �tr-o zi, abia atunci
s?-?i pui probleme! De mic copil cred c? n-am lipsit la trei antrenamente la via?a mea. De la
seniori, nici at�, n-am lipsit de la antrenament. Cred c? mai degrab? nu m? duceam la ?coal?
dec� s? lipsesc de la antrenament. Asta era cel mai important. Fotbalul a fost �totdeauna
via?a mea. Sper din tot sufletul s? ne salv?m cu O?elul. Am avut ghinion c? nu am avut un
atacant care s? ne scoat? � multe meciuri. Dup? meciul cu Ia?i m-am rugat pentru c? a?a am
sim?it, a?a am r?mas, am gre?it eu c? m-au filmat. A fluierat arbitrul ?i am r?mas pentru c? asta
mi-a dictat sufletul. Era un meci cu o mare presiune, Weiss a venit �ainte de partida cu Ia?i ?i
m-a �trebat: "Drago?, ce ai?". "P?i juc?m cu presiune", i-am r?spuns. "Ce presiune!? M? dau
afar? ?i asta e", a venit rapid replica lui. Puteai s? vorbe?ti cu d�sul despre orice. E un tip
deschis, am avut mult ghinion. Cernat e mult peste S�m?rtean din ce l-am v?zut la meciuri, �i
poate da aripi. E peste S�m?rtean la pasele decisive, te poate l?sa singur cu portarul, la
capitolul ?uturi de la distan?? exceleaz?. Avem mare nevoie de Cernat ?i sper din tot sufletul s?
fac? lucruri bune. N-am mai v?zut asemenea calit??i: ?ut, pas?, e incredibil ce face. A jucat
totu?i opt ani afar?: � Ucraina, Turcia ?i Croa?ia. E ?i un caracter deosebit, foarte serios. Avem
o echip? bun?, nu merit?m s? retrograd?m.</em><br /><em>Cel mai bine de la distan??
?uteaz? Pancu, Cernat, Ke?eru ?i Dan Nistor. Sper c? � ?ase luni voi reveni! Data trecut?,
dup? ?ase luni am fost bine. Dar cel mai nasol este acum, c�d te sim?i inutil. Nu faci nimic, vii
la sal? ?i trebuie s? te antrenezi. Doar at�. Portarii foarte �al?i ajung mai greu la maturitate. La
cei care au peste 1,90 m reflexele sunt mai lente dec� ale unui portar mai scund. Eu am 1,86
m, am v�sta de 26 de ani ?i m? consider ajuns la maturitatea profesional?. O pot duce p�? la
35 de ani. Sunt portari care au debutat la 16 ani ?i se pot exprima la un nivel foarte �alt destul
de devreme. Dac? merit? s? joace, s? capete experien??, p?i atunci s? joace! C�d m-am
apucat de acest sport nici nu m-am g�dit la retragere. C�d eram copil nu-mi fugea g�dul la
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acccident?ri, la juniori nu lucreaz? nimeni cu tine oricum pentru a pre�t�pina accident?rile sau
pentru exerci?ii aplicate pe umeri sau lucruri de genul acesta. Cred c? e o problem?. A?a ajungi
s?-?i nenoroce?ti ?i genunchii. �totdeauna ies r?gu?it dup? meciuri, conteaz? foarte mult s? ai
om � spate. Nici funda?ii nu se g�desc la asta, dar e esen?ial pentru mine s?-i dirijez. Au mai
existat ?i funda?i care s? nu m? asculte, dar am rezolvat-o � vestiar. Eu v?d jocul din spate ?i
trebuie s? asculte de mine, �totdeuna trebuie s? comunici foarte mult. Vorbind ?i spun�du-le
ce au de f?cut sau ce au � spatele lor te aju?i � primul r�d pe tine. Acum vom avea 14 echipe,
mi se pare c? puteau s? fac? alte lucruri mai eficiente, vor fi foarte pu?ine � Liga 1. La ?coal?
copiii ?i a?a nu mai fac sport, sunt cu telefoanele � m�?, nu le place sportul ?i cu problemele
care apar ?i � fotbal... cine s? mai vin? la fotbal!?�</em></p>
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