Ion Moţoc - un nume greu, al tablelor

Jocul de table, nu este un joc ce ţine numai de noroc, de strategia pe care o abordezi , sau de
cum poţi arunca zarul. Este un joc care poate deveni pasiune şi care ascunde o poveste de
viaţă. Asta am descoperit în urma discuţiei cu Ion Moţoc, un împătimit al tablelor.
Se mândreşte cu 26 de cupe, 14 medalii şi peste 50 de diplome obţinute în urma participării la
concursurile de table și backgammon.
A câştigat Cupa României, trei ani consecutiv, în anul 2008 a obţinut Cupa Municipiului
Bucureşti la table, iar în 2009 a devenit campion naţional.
După 42 de ani de muncă în care a fost electrician auto, ne-a mărturisit cu zâmbetul pe buze,
că nu a renunţat niciodată la jocul de table: “Toată viaţa am jucat table!”. Deşi actualmente este
pensionar, nu pierde nicio ocazie pentru a mai juca. De fiecare dată când îl vizitează vreun
prieten, îl invită cu drag la un joc de table “Nu ratez nicio ocazie să mai joc şi vreau să câştig cu
orice preţ”.
Cel care i-a insuflat această pasiune pentru jocul de table a fost fratele său: “Am învăţat să joc
de la fratele meu mai mare, juca mereu cu prietenii, eu doar mă uitam la ei. Nu a fost nevoie
să-mi explice, am învăţat din mers”.
Pus să descrie jocul de table, Moţoc, a comentat pe baza unei fraze destul de cunoscută în
rândul românilor: “Românii ştiu politică, fotbal şi table. Pentru a descrie acest joc, aleg cele mai
semnificative cuvinte: tehnică, concentrare şi rapiditate.”

Acesta ne-a dezvăluit şi secretul jocului de table: “Trebuie să ai voinţă de învingător, nu e
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nevoie doar să ştii să dai cu zarul şi gata, trebuie să gândeşti că tu eşti cel care va câştiga.”
Este o regulă pe care o aplică mereu.
Jocul de table nu ţine cont de vârstă sau dacă cel care joacă este un el sau o ea: “Vârsta nu
contează, joci până la bătrâneţe. Am jucat cu tineri talentaţi şi recunosc că nu este o ruşine nici
să fii învins de o femeie.”
De când este pensionar, a renunţat să mai participle la concursuri, dar afirmă cu convingere că
“Aici în oraşul Otopeni, nu-l poate bate nimeni la table!”
Este un om împlinit, cu o familie minunată, care i-a fost aproape şi l-a sprijinit din punct de
vedere emoţional, dar şi financiar, deoarece participarea la aceste concursuri implică costuri
diverse şi care sunt destul de mari.
Ne-am întrebat cum arată o zi din viaţa lui şi nu am ezitat să-l întrebăm, răspunsul lui fiind unul
destul de ferm: “O zi din viaţa mea, în general sunt omul bun la toate: stau cu nepotul,petrec
timpul cu familia mea, îmi ajut soţia şi am grijă de treburile gospodăreşti”.
Moţoc ne-a spus că şi-ar dori să transmită această pasiune pentru jocul de table nepoţelului,
dar că încă este mic şi aşteaptă să mai crească. Noi i-am mulţumit pentru timpul acordat
discuţiei şi că a răspuns pozitiv la invitaţia noastra.

Text: Primăria orașului Otopeni
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