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Cu toate motoarele 
pornite deja, sezonul 
continuă cu meciurile 
din play-off și play-
out, pentru mizele 
cunoscute, bătălii încă 
departe de a fi tranșate, 
ceea ce e foarte bine.

Fotbalul românesc 
are nevoie de o astfel 
de adrenalină, în 
aceeași măsură în 
care are nevoie de 
resurse financiare, de 
oameni mulți în tribune 
și peluze și, nu în ultimul rând, de 
rezultate mai bune, în ceea ce privește 
performanța internă și, mai cu seamă, 
internațională. E vorba, de fapt, despre 
o recunoaștere a valorii, acolo unde ea 
există.

Realitatea este cea care ne obligă 
la obiectivitate, iar acest exercițiu al 
confruntării dintre dorință și realizare 
face parte dintotdeauna din existența 
noastră, nu neapărat din cea a sportului, 
deși acolo pare că este mult, mult mai 
vizibilă.

În toate aceste analize trebuie să 
păstrăm însă un echilibru, exercițiile de 
admirație, precum și concluziile complet 
negativiste trebuie să fie foarte atent 
și cu mare grijă expuse. Comentate. 
Românul are o vorbă, și ea este deseori 
amintită și în fotbal: “să nu facem 
înmormântare la înfrângeri, dar nici 
nuntă după câte o victorie!” Altfel spus, 
vorba este păstrată de două mii de ani 
și îi aparține lui Horațiu: “Est modus in 
rebus”, ceea ce, tradus din limba latină 
înseamnă: “Există o măsură în toate”. 
Și, spune poetul, adăugând, “…și mai 
ales anumite limite”! Ceea ce are darul 
de a completa ideea, de a o întări. Și nu 

doar noi, ci și francezii, 
de pildă, au un proverb 
pe această temă, totuși 
destul de largă și care 
sună cam așa: “L’exces 
en tout est un defaut!”. 
Cum s-ar zice, “excesul 
în toate reprezintă un 
defect!” Fotbalul este 
un teritoriu unde se 
practică superlativele, 
dacă îmi admiteți 
această exprimare, se 
folosesc ușor epitetele, 
un teritoriu unde 

sentințele și, din păcate, judecățile de 
valoare sunt extrem de volatile.

Fotbalul, nu spun decât o banalitate, 
iertați-mă, trebuie să se joace, și abia 
apoi să se povestească, să se judece etc.

Sistemul cu play-off și play-out aduce 
suspans și trebuie să recunoaștem 
cu toții că e mult mai interesant și în 
beneficiul competiției în sine să nu 
avem o campioană al cărei nume să fie 
cunoscut încă din startul ori din prima 
jumătate a întrecerii. La fel de important 
ca și jocul în sine, după părerea care 
nu e doar a mea, din fericire, este și 
imprevizibilul. Speranța care trebuie să 
trăiască până la sfârșit, ca să formulez 
altfel.

Sigur, CFR Cluj are prima șansă, prin 
prisma punctelor avans față de FCSB 
și Universitatea Craiova, pentru că 
întotdeauna există un favorit. Așa spun 
“calculele hârtiei”, însă eu sunt convins 
că antrenorul campioanei, Dan Petrescu, 
are mare dreptate când spune, după 
fiecare meci, că totul se va juca până în 
ultima etapă.

Ceea ce era de demonstrat. Pentru că 
în toate există un echilibru.

EDITORIAL
O măsură în toate
 Justin Ștefan, Secretar General LPF



INTERVIU
Interviu cu Paul Iacob 
(Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

1 Paul, cum merg 
pregătirile pentru 
meciul de luni, cu 

CS Mioveni? 

Pregătirile merg foarte 
bine. Ne dorim să 
începem săptămâna 
în forță, cu un rezultat 
bun. Dăm totul la 
antrenamentele din 
aceste zile și sper să fim 

în forma cea mai bună la 
ora meciului. 

2 Echipa e într-o 
stare psihică 
bună, fără gol 

primit în ultimele trei 
meciuri oficiale. Cum ați 
reușit acest lucru?
Cred că ne-am 
concentrat mai bine, 
am fost mult mai atenți 

la toate fazele jocului. 
Sper să lungim cât mai 
mult această serie, să nu 
primim gol, să marcăm și 
să obținem cât mai multe 
victorii în continuare. 

3 Ai fost declarat 
omul meciului 
cu FC U Craiova 

1948. Cum a fost debutul 
în play-out?

A jucat ca titular în 28 dintre cele 30 meciuri ale sezonului regulat, ratând doar 
două etape, în care a fost suspendat.  Acestea sunt realizările din acest sezon ale lui 
Paul Alexandru Iacob, fundașul central al Chindiei Târgoviște și unul din cei mai 
buni apărători ai campionatului. Născut pe 21 iunie 1996, la Constanța, s-a format 
la Academia Gheorghe Hagi și a debutat în prima ligă pe 30 iulie 2018, în partida 
Concordia Chiajna - Viitorul 1-1. De atunci, a adunat 95 de meciuri în Liga 1! Are, de 
asemenea, două convocări la echipa națională de tineret.

Interviu
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Mulțumesc pentru 
aprecieri, cred că am făcut 
un meci bun. Dacă eram 
mai atenți la unele faze, 
puteam obține toate cele 
trei puncte. A fost un meci 
foarte tacticizat, fără prea 
multe faze de poartă. 
Chiar și așa, puteam 
scoate mai mult din 
acestă partidă. Am rămas 
cu un gust amar că nu am 
luat toate punctele.

4 Poate Chindia 
să repete 
performanța din 

sezonul trecut, când a 
câștigat play-out-ul?

Nu știu dacă vom repeta 

parcursul din primăvara 
trecută, dar ceea ce 
am făcut în play-out-ul 
precedent ne obligă la 
o comportare cât mai 
bună și acum. Nu suntem 
favoriți, avem câteva 
echipe în fața noastră. Noi 
ne dorim să strângem 
cât mai multe puncte 
și să urcăm treptat în 
clasament. 

5 Cum ți se pare 
programul 
echipei în rundele 

următoare ale play-
out-ului, cu deplasări 
la Mioveni și Clinceni, 
între care e meciul de la 
Ploiești cu Dinamo?

Este un program încărcat. 
Dinamo și Clinceni s-au 
întărit, Mioveni e o echipă 
arțăgoasă, în fața căreia 
se câștigă greu. Luăm 
fiecare meci în parte și 
ne propunem să scoatem 
maximum. 

6 Ce le transmiți 
suporterilor 
Chindiei?

Acum, când restricțiile 
legate de pandemie au 
fost eliminate, sperăm să 
îi vedem în număr cât mai 
mare în tribune, să vină 
să ne susțină. Avem mare 
nevoie de ei!

In
te

rv
iu
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INTERVIU
Interviu cu Igor Armaș 
(FC Voluntari)
  realizat de Marian Codirlă și Octavian Țopa

1 Igor Armaș, ești 
de patru ani în 
România, la același 

club, cum te-ai adaptat, 
cum te simți acum?

Bună ziua, domnilor. E 
adevărat, după Kuban 
Krasnodar, e a doua cea 
mai lungă perioadă pe 
care am petrecut-o ca 
sportiv la un club, cel mai 
lung contract al meu. Eu 
stau mult doar în locul în 

care mă simt bine, unde 
joc cu plăcere fotbal și, nu 
în ultimul rând, unde sunt 
respectat de toată lumea 
pentru ceea ce fac.

2 Când ai venit 
la FC Voluntari, 
te așteptai să 

ajungă în elita fotbalului 
românesc?

Sincer, nu. Când am 
ajuns aici, FC Voluntari 

era pe ultimul loc, avea 
doar două puncte și mi 
s-a părut puțin straniu. 
Dar, în timp, ne-am 
întărit echipa, a venit un 
antrenor care a așezat 
lucrurile bine și, iată, am 
ajuns acum în play-off.

3 Cum este viața 
ta de aici, la 
Voluntari, față de 

alte locuri în care ai mai 
trăit, este ceva diferit?

Igor Armaș este unul dintre cei trei fotbaliști din Republica Modova cu peste 100 de 
meciuri în toată istoria primei ligi de la noi (între Eugeniu Cebotaru - 151 jocuri şi Nicolai 
Calancea – 105).

Înaltul fundaș și căpitan al lui FC Voluntari (1.94 m) s-a născut la Chișinău, pe 14 iulie 
1987. A evoluat pentru Zimbru Chișinău, Hammarby (Suedia), Kuban Krasnodar și 
Anzhi Makhachkala (ambele din Rusia) înainte să ajungă la FC Voluntari, club pentru 
care a evoluat în 110 partide, a marcat cinci goluri și a dat trei pase decisive. Interesant, 
în cele patru sezoane jucate pentru echipa de lângă București, a încasat un singur 
cartonaș roșu! 

Igor Armaș este, de asemenea, internațional moldovean, evoluând de 69 de ori pentru 
prima reprezentativă. Peste toate acestea, este un fotbalist exemplu pentru toți. Atât 
sportiv, cât și extrasportiv.

In
te

rv
iu
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Nu, categoric, nu. Am o 
viață liniștită, organizată 
cu tot ce trebuie pentru o 
viață normală. În primul 
rând, totul este bine 
pentru copiii mei, unul 
merge la grădinița în 
limba română, iar celălalt 
la o școală cu predare în 
limba engleză și le place 
foarte mult. Iar eu sunt 
extrem de mulțumit de 
metodele de predare 
și chiar ne gândim să 
rămânem în continuare 
aici. 

4 Anul trecut, ai 
renunțat la echipa 
națională. Ce 

te-a făcut să iei această 
decizie, cât de greu ți-a 
fost, mai ales că dai un 
randament foarte bun la 
echipa de club? 

Am crezut că am o 
vârstă când trebuie să 

mă concentrez mai 
mult la echipa de club. 
Sincer, e obositor. Eu mă 
pregătesc cât se poate 
de profesionist, dar 
organismul nu te mai 
ajută de la o anumită 
vârstă. Chiar dacă duci 
un meci 90 de minute, 
refacerea este mult mai 
lungă după ce înaintezi 
în vârstă. E altfel la 34 
de ani decât la 24-25! 
Am renunțat la echipa 
națională gândindu-mă să 
le dau drumul celor mai 
tineri să joace, să crească 
în joc, să se perfecționeze. 
Surprinzător, săptămâna 
trecută, m-a contactat 
antrenorul naționalei și 
m-a convocat din nou, 
de această dată pentru 
meciurile cu Kazakhstan. 
Eu i-am expus părerea 
mea, dar dânsul a insistat, 
argumentând că are 
nevoie de mine pentru 

că jucătorii mai tineri, pe 
care se baza, nu evoluează 
constant la echipele lor 
de club și că are nevoie 
de cei care joacă meci 
de meci. Nu am putut să 
refuz, am acceptat și mă 
voi prezenta la convocare. 
Am vorbit și cu Mister 
(n.n antrenorul Liviu 
Ciobotariu) și mi-a spus 
același lucru, că echipa 
națională nu se refuză 
niciodată, că e o onoare 
să joci pentru țara ta și că 
acestea sunt momentele 
cele mai frumoase din 
cariera unui fotbalist.

5 Vadim Rață, 
colegul și prietenul 
tău din vestiar 

a avut vreun cuvânt 
de spus referitor la 
întoarcerea la echipa 
națională?

(Râde) Sincer, cred că s-a 
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bucurat cel mai mult! 
M-a cuprins cu brațele 
dimineața, chiar înainte 
de antrenament și mi-a 
spus: Igorales, chiar mi-ai 
făcut ziua mai bună! Am 
o relație foarte bună cu 
Vadim, îl ajut cum pot, eu 
l-am rugat să vină la noi, la 
FC Voluntari. Cred că nici 
el nu regretă pasul făcut 
pentru că are unul dintre 
cele mai bune sezoane 
din carieră. A ajutat foarte 
mult echipa, suntem 
mulțumiți că jucăm 
împreună. 

6 Ai avut un idol, un 
model, în toată 
cariera ta?

Da. Cel mai mult mult 
mi-a plăcut Zinedine 
Zidane. Modul cum 
gândea fotbalul, ce acțiuni 
dezvolta, cum conducea 
jocul la toate echipele la 
care a evoluat ...

7 Revenind la FC 
Voluntari, cum 
e senzația să 

nu mai ai grija acută a 
retrogradării?

E adevărat că acum 
nu mai avem grija 
retrogradării, dar dacă 
tot am ajuns aici, vrem 
mai mult. Locul 4 va juca 
împotriva locului 7 pentru 
cupele europene, plus că 
suntem în semifinalele 
Cupei României. Suntem 
la doi pași, trei pași, 
putem să zicem, de 
un trofeu și de accesul 
către cupele europene. 
De ce să nu depunem 
mai mult efort, să nu ne 
concentrăm mai mult? Au 
mai rămas, practic, două 
luni de muncă dintr-un 
sezon. Vrem să facem tot 
posibilul să ne atingem 
visul. 

8 Sunt doi jucători 
cu greutate în 
vestiar, Gabi 

Tamaș și Constantin 
Budescu. Cum este 
să lucrezi cu ei și cum 
crezi tu, din postura 

de căpitan, că ei ajută 
echipa? 

Aa, să știți că e o relație 
foarte bună, sunt doi 
băieți senzaționali. Sunt 
doi băieți atașați grupului, 
chiar dacă ei au jucat la 
un nivel mult mai  înalt. 
Ei nu lasă să se simtă 
diferența asta, o simțim 
doar prin jocul lor, prin 
ceea ce fac pe teren. În 
privința banderolei de 
căpitan, vă spun sincer: 
noi suntem un grup așa 
de unit, încât poți să 
închizi ochii și să o arunci 
la întâmplare! Oricine 
poate avea această 
banderolă, începând de la 
Mihai Popa și terminând 
cu Ion Gheorghe. Chiar 
dacă Ion Gheorghe are 
doar 21 de ani, mi se pare 
un jucător senzațional și 
un sportiv matur. Avem 
o relație foarte bună în 
vestiar și cred că aceasta 
a fost cheia succesului 
nostru în acest sezon.
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M-am născut cu el în casă. 
Nu pot să leg, cronologic, 
amintirile care-l cuprind 
pe cel mai mare fotbalist al 
Craiovei. Dintotdeauna a fost 
lângă noi, ca un prieten sacru 
al familiei şi, sigur, radioul 
a fost cel care l-a imprimat, 
pentru noi şi pentru 
mulţi, drept omul care e 
echivalentul Universităţii, 
propria lui şi propria noastră 
echipă.

Nu l-am văzut jucând în anii lui de 
glorie decât foarte puţin şi în memorie, 
cum spuneam, e mai des vocea lui 
Sebastian Domozină, încercând să 
acopere vacarmul de pe stadionul Central, 
nu foarte convins însă... De aceea era 
necesară intervenţia din studio a lui 
Gheorghe Minoiu, legendarul realizator 
al „Fotbalului minut cu minut”, care, fără 
excepţie, avea următoarea remarcă atunci 
când difuzoarele începeau să vibreze: 
„Craiova, da? Domozină, Craiova, da?... S-a 
înscris la Craiova?... Oblemenco?...” Iar Sebi 
Domozină, pe care mi-l închipui fericit şi 
un pic teatral în momentele respective, 
întârzia cât putea de mult să intre în direct, 
lăsându-i pe cei 50.000 de oameni de pe 
Central să transmită lumii cât de fericiţi 
sunt. Până la urmă exploda şi el: „Da, 
Minoiu, într-adevăr, din nou Oblemenco 
a aruncat e-fec-tiv în aer tribunele 
Centralului craiovean şi Universitatea 
are 2 la zero cu Poli Timişoara. Cum s-a 
întâmplat? (deşi nimeni nu întrebase ce şi 
cum s-a întâmplat...) Oblemenco, acelaşi 
O-ble-men-co, a driblat doi adversari care 
i-au ieşit în întâmpinare, a schimbat rapid 
cu Marcu, a reprimit căpitanul studenţilor 
olteni şi de la peste 40 de metri a trimis, 
dragi ascultători, o a-de-vă-ra-tă torpilă 
spre buturile lui Jivan, expediind balonul la 
vinclu şi făcând astfel i-nu-ti-lă intervenţia 
goal-keeper-ului timişorean... Aşadar, din 
minutul 57, Universitatea Craiova conduce 

Politehnica Timişoara cu 2-0 
şi continuă să domine a-u-to-
ri-tar partida!” „Iar, Domozină, 
să precizăm că Oblemenco, 
prin această reuşită, se 
detaşează în fruntea 
clasamentului golgeterilor...” 
Aşa era atunci, aşa a fost. În 
după-amiezile cu dulceaţă 
de cireşe amare, cu radioul 
scos pe fereastră, să-l auzim 
în curtea casei sau agăţat 
undeva, în maşină, prin 

concediile alor mei, rare, câte au fost.
Nu l-am văzut jucând, cel puţin nu-mi 

amintesc alte meciuri, decât de trei ori: 
în finala Cupei României din ’75, când a 
şi marcat, dar pierdută, pe „23 August”, 
în prelungiri, cu Rapid, apoi într-un meci 
cu CSU Galaţi, tot în Cupă, cu Dinamo, la 
Bucureşti, meci pierdut, şi cam atât. Ba 
parcă şi pe Central, cu Jiul, dar din acel 
meci, prin’75-’76, mi-i aduc aminte mai 
ales pe Berneanu şi Deselnicu.

Apropo de Deselnicu. Cu el a plecat, în 
1977, Oblemenco la FCM Galaţi, în Divizia 
B, şi au reuşit să promoveze imediat. 
„M-am pupat cu Nelu mai mult decât 
cu nevastă-mea, la câte goluri a dat!” 
Deselnicu, finul său, era sincer. Oblemenco 
a fost de 4 ori golgeter al României şi mult 
timp lider absolut al marcatorilor. La Galaţi, 
zicea Petre Deselnicu, au jucat odată pe 
un teren numai praf şi Oble a marcat cu 
un „tun” de la 30 de metri, ridicând tot 
colbul de pe maidanul căruia i se zicea 
stadion. „Vere, m-am dus să-l pup şi nu-l 
vedeam de praf... Când l-am găsit, i-am zis 
hai, Naşule, acasă, la Craiova, să te pup pe 
lumină!”

Craiova, care n-a existat până la 
Oblemenco, a devenit graţie lui 
campioana României. Cu el, Fiorentina 
lui De Sisti a fost eliminată, cu el Ştiinţa a 
devenit Academie de Fotbal. S-a întors ca 
antrenor, după cele 170 de goluri marcate 
pentru U, şi a luat eventul Cupă şi titlu în 

CRONICĂ
Oblemenco, torpila și radioul
  realizată de Marius Mitran
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Cronică1981. Apoi a fost gonit din oraş, pentru că 
era prea bun, prea blând, prea om. Unii 
spuneau că era prea moale, că era cu 
sânge basarabean, Oblemencov, familie 
refugiată la Corabia, în sudul Olteniei, după 
război. Acolo s-a născut, în 13 mai 1945, zi 
mare pentru Craiova. A murit în ziua în 
care fiul meu, Adrian împlinea doi anişori, 
în septembrie 1996, la Agadir, în Maroc, 
unde antrena, gonit de un oraş nepăsător, 
fără sentimente şi fără memorie.

Un ziarist local, un sinistru, scrisese 
despre el că bea ţuică, ştia el, cu halba. 
N-a răspuns. Ca întotdeauna, a luat viaţa 

pe propria răspundere. Până în ultima zi, 
la ultimul meci, când, în ultimul minut, 
echipa sa, Hassania, a fost egalată. S-a 
ridicat de pe bancă şi apoi brusc s-a 
prăbuşit. Infarct. Alexandru Moldovan, 
antrenorul adversarei, a fugit spre el. Nu 
l-a mai văzut, nu l-a mai auzit. A şoptit 
„Craiova...” şi încet, peste malul Atlanticului, 
a început să se audă, de undeva, vocea lui 
Sebi Domozină „Gooool, O-ble-men-co!...”, 
iar, prin ceaţă sfântul Petre Deselnicu a 
întins mâna, să-l strângă la piept şi să-l 
sărute. Avea 51 de ani.
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