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Un joc cu mingea, mai puţin mediatizat, care se joacă pe un teren 
chiar şi ad-hoc realizat, cu plasă de tenis de câmp sau doar cu o linie trasă cu creta, este 
fotbaltenisul, sau volei cu piciorul. Pentru că sportul rege acaparează toată atenţia, ca să mai 
diversificăm subiectul, am cerut detalii despre… fotbaltenis de la antrenorul Varo Iuliu, cel mai 
în măsură să ne informeze.
Old Boys, Young Boys
La sfârşitul săptămânii trecute, proaspătul licenţiat în sport, antrenorul Varo Iuliu, s-a aflat în 
Ungaria, împreună cu câţiva colegi din echipa de fotbal tenis. Ei au participat la un turneu anual 
de Fotbaltenis, în localitatea Hajdúszoboszló-Ungaria. Anul acesta turneul a ajuns la cea de a 
XVII-a ediţie şi a fost dotat cu premii în valoare de 420.000 de forinţi. Acest turneu internaţional 
adună la fileu jucători la individual sau la dublu, din Slovacia, Ungaria şi România. La categoria 
Old boys, peste 50 de ani, au participat opt echipe, iar perechea Kovács Sándor-Szilágyi József 
din Târgu-Mureş a obţinut locul întâi. La categoria Open dublu, au concurat 20 de echipe, 
împărţite în câte patru grupe, din care primele două echipe au mers mai departe, au urmat 
optimile, semifinale şi finala”, explică Varo, care a câştigat locul II cu Baróti Zsolt. Locul III a 
fost obţinut tot de o echipă mureşeană, formată din Rusz Alexandru şi Lakatos Mihály. Locul 
întâi a fost câştigat de un tânăr de 19 ani din Oradea, care e campion mondial la junior, titlu 
obţinut anul acesta la campionatul din Turcia.
Din istoria Fotbaltenisului
Mulţumind pentru sprijinul presei şi interesului acordat acestui sport, Varo Iuliu ne-a dat 
amănunte despre istoria fotbal tenisului mureşean. „La Târgu-Mureş se juca labvole, fotbaltenis 
încă prin anii ’60-’70, fiind un joc foarte popular în rândul tinerilor. Se jucau la Ştrandul 
Municipal, la complexul Week-end, fiind un joc preferat al poloiştilor şi fotbaliştilor cluburilor 
Mureşul respectiv ASA Târgu-Mureş. După Revoluţie s-au organizat concursuri locale de 
amatori la care unii dintre ei obţineau şi premii. Jucători din Cluj, Sf. Gheorghe, Satu Mare, 
Oradea, Turda au organizat turnee de amatori la care pot participa toate categoriile de vârstă, 
Open şi  Old Boys. Primul impuls a fost adus de Oradea unde s-a organizat primul Campionat 
European de Fotbaltenis, în 2005. Astfel amatorii acestui sport şi-au putut face o idee despre 
nivelul înalt şi spectaculos al fotbaltenisului internaţional”, afirmă antrenorul Varo.
Era nevoie de Clubul GMA

http://www.zi-de-zi.ro/sport/mureseni-pe-locul-doi-la-fotbaltenis-international
http://www.zi-de-zi.ro/sport/mureseni-pe-locul-doi-la-fotbaltenis-international
http://www.zi-de-zi.ro/author/admin
http://www.zi-de-zi.ro/category/sport


De la promovarea acestei ramuri sportive până la ideea înfiinţării unui club de specialitate nu a 
mai fost decât un pas. „Ideea de a promova acest sport în rândul copiilor şi a tinerilor a condus la 
înfiinţarea secţiei de fotbaltenis la Clubul Gombos Marshal Arts, (GMA), făcând primii paşi în 
anul 2010, antrenând copii de 12-14 ani”, explică antrenorul. Cei interesaţi de acest sport trebuie 
să ştie că antrenamentele se fac luni, marţi şi joi între orele 17 şi 18,30 pe terenul de lângă 
Ştrandul din Aleea Carpaţi, iar de vineri vor avea un teren nou, la Week-end, dar despre asta la 
momentul potrivit! „Antrenăm copii de două categorii de vârstă, o grupă de 10-14 ani şi alta de 
14-18 ani”, a conchis Iuliu. 


