
În spatele unui nick: laurentiu1980

Scris de Moș Crăciun
Joi, 12 Decembrie 2013 16:51

  

Încă o joi, Moșu' ne aduce în dar încă un interviu. Începem interviul prin a-i ura la mulți
ani, cu un pic întârziere, multă sănătate și împliniri galben-albastre și nu numai lui lauren
tiu1980
.

  

  

  

  

Bună ziua şi mulţumesc pt că aţi acceptat să răspundeţi la acest interviu. Întâi de toate,
cine este în spatele nick-ului laurentiu1980?

  

Bună ziua, 
În primul rând doresc să vă mulţumesc pentru această onoare.
În spatele nick-ului laurenţiu 1980 se afla Ilina Laurenţiu Ionuţ, 33 de ani proaspăt
împliniţi pe 9 decembrie.
Locuiesc de 6 ani jumătate în Marea Britanie unde mi-am cunoscut şi actuala soţie.

  

Când a luat, pentru prima dată, contact laurentiu1980 cu fotbalul? A fost Ilie Oană primul
stadion pe care aţi păşit?
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Contact cu fotbalul am luat pe la 9 - 10 ani, nu am jucat fotbal de performanţă, însă am
bătut mingea pe maidane :) iar pe Ilie Oană am fost pentru prima oară pe un stadion şi
aveam 16 ani ( 1996 ). Era un meci contra celor de la Dinamo.

  

De ce Petrolul?  Dragoste din tată-n fiu ori pe parcurs?

  

Petrolul a fost precum ceva firesc, iar pasiunea pentru aceste culori a venit pe parcurs
deoarece ai mei nu prea sunt mai fani ai fotbalului.

  

Care a fost jucătorul ce v-a făcut să iubiţi acest club?
Nu pot spune că a fost numai un singur jucător însă întipărit în minte îmi este Valeriu
Răchită.

  

Cum înţelege familia dragostea galben-abastra?

  

Părinţii acum răsuflă uşuraţi că am revenit în UK deoarece au scăpat să îmi poarte grija
deplasărilor. Soţia nu prea are treabă cu fotbalul însă ceea ce este ciudat că de fiecare
dată când joacă Petrolul vine şi se aşează lângă mine şi urmăreşte fiecare meci :)

  

Cum este trăită patima galben-albastra de la mii de km depărtare? Cât de greu este să
urmăreşti meciurile în faţa unui televizor?
Este destul de greu să treci aşa brusc de la stadion la televizor, însă nu există altă
posibilitate şi trebuie să mă mulţumesc cu ce am. Sunt mulţumit că pot totuşi urmări
meciurile la televizor.

  

Urmăriţi partidele singur ori în zona dvs mai sunt şi alţi români fani galben-albastru?

  

Meciurile le urmăresc împreună cu soţia, cel mai apropiat petrolist fiind la aproximativ
300 de kilometri distanţă.
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Aţi reuşit să “molipsiţi” pe vreun englez de culorile galben-albastre?
Încă nu.

  

Care a fost cel mai greu moment/perioadă pe care l-aţi trăit ca petrolist?
Pot spune că momentul în care s-a făcut fuziunea cu Astra.

  

Ce a însemnat pt laurentiu1980 fuziunea cu Astra?
La momentul respectiv nu ştiam de ce s-a făcut acea fuziune, interesele din spate şi toate
datele problemei tot ce ştiam era că nu o să iasă nimic bun din asta. Ai acea presimţire
că ceva rău se v-a întâmplă.

  

Trebuia proiectul “Petrolul e al Nostru” pornit mai devreme?
Da

  

Aţi fi dorit să continuăm proiectul cu FC Ploieşti (evident, dacă nu s-ar fi interpus
individul ăla) în dauna câştigării SC FC Petrolul Ploieşti?
Da

  

Aveaţi 15 ani la cucerirea ultimului trofeu – Cupa României în 1995 – ce vă aduceţi aminte
de la acea sărbătoare?
Îmi aduc aminte că eram la bunici atunci şi am văzut meciul la un vecin împreună cu alţi
2 vecini, oameni mai în vârstă şi dăi cu ţuica, dăi cu vin am ajuns acasă pe la 3 dimineaţa
de m-a alergat bunica cu mătura pe scări :)

  

A fost câştigarea Cupei în 2013 încununarea tuturor eforturilor făcute de fani, foşti
antrenori, foşti jucători de-a lungul anilor grei de suferinţă în liga a III, apoi a IIa şi în final
Liga I? 
Părerea mea este că tot sezonul 2012 - 2013 a fost senzaţional, iar câştigarea Cupei a fost
precum cireaşă de pe tort.
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Dacă ați avea puterea să schimbați un singur moment din istoria FCP, care ar fi acela?
Fuziunea cu astra

  

Care a fost prima idee care v-a trecut prin cap atunci când aţi auzit că stadionul va fi
demolat pt a face loc unuia nou?
M-am gândit că este un lucru extraordinar, lucrurile nu prea erau roz în viitorul Petrolului,
iar faptul că se va construi un stadion nou nu putea decât să îmi dea speranţă.

  

După sute de meciuri pe acelaşi stadion, cum a fost revenirea pe prima scenă
fotbalistică, după o pauză de 7 ani, pe un stadion “Ilie Oană”complet diferit ?
Nu eram în România când s-a inaugurat stadionul nou Ilie Oană, însă vreau să vă spun că
la primul meci pe noul stadion am rămas înmărmurit.

  

Cum a fost, după sute de meciuri văzute în Anglia, din faţa unui tv, să aveţi posibilitatea
de a vedea Petrolul dintr-o tribună britanică? 
Ironia sorţii a făcut că tocmai acum când Petrolul revenise în cupele europene şi juca
împotriva celor de la Swansea City eu să mă aflu în România.
Am zis că o să inebunesc :) nu îmi venea să cred ce ghinion, mai ales că Swansea este la
185 de kilometri distanţă de Taunton, oraşul unde locuiesc.

  

Dacă aţi face un prim 11 + 5 rezerve al celor mai buni jucători ai Petrolului pe care i-aţi
văzut evoluând, cum ar arăta echipă? Şi cine ar antrena-o?
Pecanha ,Alcenat, Geraldo, Benga, Guilherme, Hoban,Walter Fernandez Boudjema, Albin,
Teixeira - Hamza 
Rezerve: De Lucas, Mustivar, Bokila, Bornescu, Grozav
Antrenor : Cosmin Contra

  

Ce mare jucător (roman sau străin) aţi dori să evolueze în tricoul Petrolului?
Zlatan Ibrahimović

  

Cel mai antipatic jucător care a evoluat în culorile galben-albastru?
Nu pot spune că am vreo antipatie faţă de un jucător.
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Ce echipa ţi-ai dori să o vezi evoluând pe Ilie Oană din postura de adversar?
Chelsea

  

Cum vedeţi peluza în acest moment? Ce aţi schimba?
Vă rog să îmi permiteţi să mă abţin în a face comentarii referitor la peluză, însă vă pot
spune că am văzut schmbari în bine în ultimul timp.

  

Urmează 2014 - 90 de ani de la înfiinţarea clubului. Cum trebuie profitat de acest
eveniment din punct de vedere al marketingului? Dar mai ales ce vă doriţi o dată cu
această ceremonie?
Este clar că trebuie profitat de acest moment, fulare, eşarfe, tricouri, calendare oficiale.
Îmi doresc o nouă cupă şi dacă se poate că în anul în care se împlinesc 90 de ani de la
înfiinţarea clubului să terminăm şi pe locul 1 în campionat.

  

Aveţi vreo superstiţie atunci când vă duceţi la meciurile Petrolului?
Da, la fiecare meci am 2 eşarfe, una la gât una la mână. Nu le schimb locul niciodată.

  

Remiza cu steaua ne păstrează în cărţi pentru câştigarea campionatului sau lupta este
pierdută?
Lupta nu este pierdută.

  

Credeţi că este posibil să ne păstrăm Cupa la Ploieşti? Iar dacă vom juca din nou finală,
vom avea parte de acelaşi public numeros?
Cupa rămâne la Ploieşti, publicul o să fie şi mai numeros.

  

Dat fiind faptul că urmează pauză de iarnă, inclusiv schimbări de lot – ce ţi-ai dori de la
această perioadă de transferuri?
Să ne păstrăm jucătorii importanţi şi să transferăm un atacant de careu şi un fundaş
stânga.

  

Sunteţi persoana care a pornit Asociaţia Suporterilor Diaspora Galben Albastră. Care
este situaţia asociaţiei la acest moment ( membrii) ?
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Proiectul ADGA este o idee mai veche a unor petrolişti din afara graniţelor, nu eu am pus
bazele acestui proiect, ci Sorin Duta împreună cu Marin Marian.
Am văzut discuţiile lor şi am profitat de faptul că m-am aflat în România pentru câteva
luni ca să mă pot ocupa de toate  ( acte, bancă, legalizare) şi am demarat acest proiect.
În acest moment din punct de vedere juridic suntem OK, adică am primit decizia de
înfiinţare a asociaţiei de la judecătorie. Suntem 14 membri fondatori, 1 membru cotizant
şi 3 membri de onoare, până în acest moment.
În cel mai scurt timp urmează şi prima acţiune.

  

Ce idei de viitor ( dacă pot fi dezvăluite) aveţi, ca membru, dar mai ales fondator al
ASDGA?
Principalul meu obiectv este de a ţine aceasta asociaţie cât mai unită posibil şi să avem o
cursivitate în acţiuni, numărul de membri sunt sigur că o să crească în viitorul apropiat.

  

Consideraţi că muzeul Petrolului, atunci când va fi deschis, o să fie apreciat de către
oameni/ fani/ suporterii altor echipe la adevărata valoare?
Nu ştiu în ce măsură o să fie apreciat de fanii altor echipe, însă cu siguranţă o să fie
extrem de apreciat de fanii Petrolului şi prahoveni.
Să sperăm totuşi că se va şi deschide acest muzeu!

  

Din perspectiva unui IT-ist – cum vedeţi site-ul www.doarpetrolul.ro? Ce îmbunătăţiri aţi
aduce? Şi totodată raportat la www.fcpetrolul.ro ?
Din punctul meu de vedere, doarPetrolul este ok cum este acum şi faptul că s-au mărit
numărul de moderatori este şi mai bine.
Site-ul oficial este mai mult de prezentare şi este normal să existe o diferenţă între cele
două.
Doarpetrolul.ro este de fapt un forum cu o pagină de home un portal fiind exact ce avem
nevoie, mie unul îmi place.

  

Ce doriţi să vă aducă Moş Crăciun?
Ceva mai mult noroc :)

  

Mulţumesc pentru timpul acordat. Cu puţine întârzieri, la mulţi ani şi multă şanţate pentru
împlinirea celor 33 ani ( 9 decembrie). În final, aveţi ceva de transmis cititorilor?
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Şi eu vă mulţumesc.
Aş dori să transmit celor care citesc acest interviu să continue să meargă la stadion şi să
susţină echipa indiferent că o fac din p1,p2,tribune.
În rest să vă aducă anul ce vine mai mult noroc şi sănătate.
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