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Bazele jocului de fotbal   
Andrade I. Bichescu   
Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2013   
305 pagini

Răspândirea şi popularitatea fotbalului, nemaiîntâlnite 
la nici un alt sport cunoscut astăzi pe mapamond, rezidă în 
irezistibila atractivitate a acestui joc sportiv, fiindcă tocmai 
această atractivitate i-a conferit forţa necesară pentru a 
rezista eroziunii vremii, propulsând-l din generaţie în 
generaţie, dintr-o ţară în alta, dintr-un continent în alt 
continent, astfel încât, în zilele noastre, nu există loc pe 
mapamond în care fotbalul să nu fie cunoscut, învăţat şi 
practicat cu pasiune. 

Deşi literatura de specialitate este foarte bogată în 
domeniul fotbalului, apariţia acestei lucrări este mai mult 
decât binevenită, autorul tratând, într-o succesiune logică, 
aspecte legate de: Istoria jocului de fotbal, Organizarea 
fotbalului la nivel mondial, continental şi naţional, Tehnica 
şi tactica jocului, Mecanismele de execuţie a elementelor 
şi procedeelor tehnice cu mingea, precum şi un portofoliu 
al antrenorului de fotbal.

Câştigă urât. Războiul mental în tenis   
Brad Gilbert, Steve Jamison   
Editura Publica, Bucureşti, 2013 
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Spre deosebire de alte sporturi, meciul de tenis începe în 
afara terenului de joc, continuă în momentele de dinaintea 
meciului şi din timpul meciului; continuă şi după ce ai 
câştigat sau pierdut punctul final. 

Jucătorii inteligenţi ştiu cum să se pregătească în mod 
corect pentru un meci şi, odată început turneul, cum să 
îşi controleze emoţiile. Ştiu cum să gândească în timpul 
meciului, evitând lovituri cu procentaj scăzut, care prezintă 
riscuri inutile în momente neesenţiale. Jucătorii inteligenţi 
observă ce se întâmplă într-un meci şi analizează 
informaţiile. Ştiu cum să fructifice ceea ce ştiu. 

Pe parcursul acestei cărţi, vei găsi oportunităţile de 
care trebuie să fii conştient, opţiunile pe care le ai şi modul 
în care le poţi fructifica de dinaintea meciului până după 

meci. Cum să te pregăteşti mental şi fizic pentru bătălia de 
pe teren. Cum să joci împotriva oricărui stil de tenis. Cum 
să recunoşti dinamica importantă într-un meci. Cum să faci 
faţă presiunii şi stresului.  

”În Câştigă urât, Brad Gilbert ne explică cum se câştigă 
un meci de tenis. Nu cred să existe cineva mai priceput la a 
înţelege războiul mental din jocul de tenis. Brad m-a ajutat 
să-mi îmbunătăţesc jocul şi sunt sigur că vă va ajuta şi pe 
dumneavoastră” (Andre Agassi). 

Messi. Povestea băiatului devenit legendă
Luca Caioli      
Editura Preda Publishing, Bucureşti, 2014   
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Ce poţi să mai spui despre Leo Messi, după ce îl vezi 
jucând? Singurul lucru rămas de spus este că Messi e pur 
şi simplu cel mai bun. Şi aceasta este o concluzie unanimă. 
Atât de mult, încât, pentru prima dată, mass-media engleză 
şi cea argentiniană sunt de acord, ambele folosind cuvântul 
“rege” pentru a-l descrie. “Trăiască regele”, titrează Olé, 
aluzie la dragostea pe care o au britanicii pentru familia 
regală, în timp ce Sunday Times titrează “Domnia Regelui 
Messi”. 

În vârstă de 26 de ani, Lionel Messi este considerat, 
de numeroşi analişti, cel mai bun fotbalist al tuturor 
timpurilor. În perioada 2003-2005, a fost desemnat de FIF 
Pro şi World Soccer Magazine, “tânărul jucător al anului”. 
În 2009, 2010 şi 2011 a primit Balonul de Aur, egalând 
performanţa lui Michel Platini, singurul jucător din istorie 
care reuşise să câştige, până în acel moment, trei baloane 
de aur consecutive. În 2012 depăşeşte acest record, fiind 
singurul jucător din istorie care câştigă al patrulea Balon 
de Aur consecutiv.

Messi este un portret revelator al unui fotbalist rapid, 
ingenios şi uluitor. Caioli dezvăluie, prin declaraţiile în 
exclusivitate ale părinţilor, familiei, antrenorilor, colegilor, 
dar şi ale lui Messi însuşi, un personaj complex, extrem de 
talentat dar şi modest, jucător genial, dar şi om remarcabil. 
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