Maramureşenii au inventat jocul de oină în şase
Luni, 16 Februarie 2009 07:35 -

Din acest an, în judeţ se încearcă relansarea sportului nostru naţional - oina. Primii paşi în acest
sens se vor face în mediul rural, unde vor fi organizate mai mult competiţii, demersurile
extinzându-se treptat şi în mediul urban. Maramureşul este recunoscut la nivel naţional ca fiind
un judeţ cu o puternică tradiţie în acest sport. În ultima perioadă, cea care a ţinut stindardul
acestui sport a fost echipa Dinamic Coruia, care a câştigat mai multe titluri de campion naţional
şi Cupa României. Datorită conducerii echipei, în special a antrenorului profesor Călin Mircea
Moje, suntem din nou în atenţie: pentru că maramureşenii sunt cei care, recent, au iniţiat jocul
de oină în şase, întrecere care se desfăşoară în sală. Până acum acest jocul se disputa cu 11
jucători şi doar în aer liber.

Jocul se desfăşoară între două echipe formate din şase jucători şi două rezerve. Au loc două
reprize, fiecare echipă trecând la “prinderea mingii” şi apoi la “bătaia mingii”. Terenul de joc este
un dreptunghi având 16 m lăţime şi 45 m lungime. Acest joc se poate organiza atât la juniori,
cât şi la seniori.
Dar de unde această iniţiativă? Maramureşenii au gândit această formulă de joc pentru a se
putea practica şi iarna. Astfel, pentru prima dată în istoria acestui sport a avut loc Campionatul
Naţional de oină în şase. Acesta a avut loc la Constanţa şi a fost câştigat de echipa gazdă, CS
Frontiera. Echipa noastră, Dinamic Coruia, s-a clasat pe locul cinci.
“Din nevoia de a asigura continuitatea întrecerilor de oină şi în perioda timpului nefavorabil, dar
şi din considerente ce ţin de iniţierea şi formarea tinerilor jucători, precum şi pentru
perfecţionarea sportivilor, a apărut acest joc de oină în şase”, a spus profesorul Călin Moje.
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