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Marcel Pușcaș este încântat de modul de lucru de la Ajax Amsterdam.

Gică Hagi și Marcel Pușcaș au fost oamenii din fotbalul românesc care au scos în evidență
filozofia și modul de lucru pe care cei de la Ajax Amsterdam l-au pus în practică în decursul
anilor, iar acum roadele au început să apară.
Președintele lui FC Universitatea Craiova a scos în evidență pe pagina sa de facebook 11
puncte în legătură cu fenomenul Ajax.
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Nu cunosc rezultatul final al semifinalei cu Tottenham.
Nici nu contează.
Clubul de fotbal Ajax înseamnă mult mai mult.
Este o filozofie devenită tradiţie.
Nu ştiu dacă are legătură cu originea evreiască a clubului.
Poate că totuşi, da.

Pentru că inteligenta in a selecta si instrui, in a cumpăra ieftin si a vinde scump, in a
respecta principiile elementare ale fotbalului si comerţului, in a fi conservator si a sti sa
te ridici de câte ori ai căzut sunt si ele atribute ale seminţiei.
Indiferent de numele patronilor, presedintilor, antrenorilor si jucătorilor care au fost
vremelnici, INSTITUŢIA AJAX a rămas fidelă principiilor elementare ale fotbalului
neabdicând niciodată.
Care sunt acestea?
Păi, să vedem:
1. Crearea stilului de joc
2. Păstrarea lui.
3.Pledoaria pt spectacol
4.Arta selecţiei
5.Arta instruirii
6.Investitia in infrastructură

7. Marketingul
8. Căutarea si obtinerea profitului financiar
9. Axarea pe tinerii fotbalişti
10. Păstrarea si consolidarea relaţiilor interne si externe
11. Respectul faţă de adversari.
Ştafeta a fost preluată incepând din 1910, anul infiinţării, până azi.
La AJAX principiile sunt mai importante decât oamenii.
Salariaţii sunt doar mijloacele prin care ele se păstrează.
Anvergura internatională , odată obtinută de către Van Praag si Rinus Michels in 1970 si
până azi a fost păstrată.
Uzina AJAX ştie că un ciclu de formare a unei echipe durează patru ani.
Stie că va urma iminentul declin.
Ciclicitatea este pe deplin cunoscută si acceptată.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

Fenomenul Ajax a fost analizat de președintele lui FCU, Marcel
Pușcaș!
Categorie: Știri FCU Publicat: Miercuri, 01 Mai 2019 14:23 Scris de Daniel Vlad Accesări:
2248
Şi, ce este poate cel mai important este faptul că rezultatele (URMARE A JOCULUI) vin
din nou.

De ce?
Simplu, pt că uzina produce si iar produce.
AJAX nu este doar o fabrică de fotbal.
Este si o şcoală de formare si modelare a caracterelor.
Una peste alta AJAX AMSTERDAM este cel mai bun model fotbalistic a lumii.
Ei nu se joacă de-a fotbalul.
Îl joacă, pur şi simplu“, a scris Pușcaș.
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