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În toate structurile 
fotbalului mondial 
se vorbește despre 
performanță ca despre 
o condiție a existenței. 
Nu se poate concepe 
un “modus vivendi” 
fără a lua în calcul 
succesul, iar acesta se 
obține la nivelul esențial 
al jocului, în speță pe 
teren, dar și la nivelul 
economic, financiar, 
în planul vânzărilor, al 
marketingului etc.

Forțele fiecărui club, ale fiecărei 
societăți, sunt implicate în atingerea 
respectivului succes, cel de pe gazon, 
și lupta aceasta seduce prin tensiunea 
frumoasă pe care o propagă în rândul 
fanilor, dar și printre spectatorii neutri, 
inițial, ai fenomenului, atrași ulterior de 
partea unora sau a altora, de fapt de 
partea fotbalului.

Să învingi, să câștigi, să fii cel mai bun! 
Iată ceea ce se află la capătul tuturor 
eforturilor: ideea de a obține succesul. 
Prețul victoriei însă nu este, întotdeauna, 
chiar atât de simplu de suportat. Ba, în 
unele cazuri, dimpotrivă, e cel mai dificil 
de gestionat.

Și iată de ce cred asta, observând, 
de la un timp, anumite tendințe în 
dezvoltarea acestui sport. Dar mai 
vorbim oare doar despre un sport? 
Sau avem deja o industrie aici, care 
obligă prin investițiile făcute, vezi 
cazurile cluburilor uriașe, gen Real 
Madrid, Barcelona, Manchester United, 
Bayern München, PSG și lista poate 
continua până la completarea gândită și 
dezvăluită de președintele madrilenilor, 
Florentino Perez, în ideea care s-a numit 

Super Liga Europei. Iată 
însă că între primele opt 
echipe din Champions 
League nu se regăsesc 
nici Barcelona, nici 
Manchester United, nici 
Paris Saint Germain, 
semn că banii sunt una 
și adevărurile din teren, 
altceva, de cele mai 
multe ori. Sau, măcar de 
atâtea ori cât talentul 
jucătorilor și organizarea 
gândită de antrenori se 
dovedesc a fi superioare 

unei anumite siguranțe financiare.
“Non licet omnibus adire Corinthum”, 

scria Horațiu, adică “Nu-i dat tuturora 
să se ducă în Corint”. Acum vreo două 
mii de ani Corintul, una dintre cetățile 
grecești, era vestit în epoca înfloririi 
sale, prin viața frumoasă, de lux și de 
petreceri pe care o ducea sub protecția 
zeiței Afrodita, care îi era patroană. Dar 
din pricina unor taxe mari la care erau 
supuse mărfurile din afară, plăcerea 
de a petrece la Corint era și foarte 
costisitoare.

Și atunci, ca și în zilele noastre, cu 
condiționările impuse de fair-play-ul 
financiar al UEFA, discuția era despre 
bani și abia apoi despre valoare. Nu toată 
lumea are banii pentru Corint, a se citi 
Super Liga, dar în teren mai contează, 
încă mai contează și, din fericire, asta 
se și vede, valoarea, adevărul din joc. 
Care îți va permite să ajungi, poate, și în 
Corint, dacă asta îți dorești, dar sigur te 
va lăsa să joci cu cei mari. Ba chiar să-i 
învingi! Urmează “sferturile” de finală 
ale Ligii Campionilor și vom vedea ce și 
cum. Dar, mai ales, cine!

EDITORIAL
Adevărul din teren
 Justin Ștefan, Secretar General LPF



INTERVIU
Interviu cu Valeriu Iftime (președintele 
Consiliului de Administrație - FC Botoșani)
  realizat de Cristian Prisăcariu și Octavian Țopa

1 Domnule Valeriu 
Iftime, se anunță 
un play-out foarte 

disputat, cu echipe bune 
ca UTA, Sepsi, Rapid. FC 
Botoșani a început cu 
dreptul, cu două victorii 
din tot atâtea posibile. 
Are și forța de a termina 
pe primul loc?

Nu va fi ușor, însă 
acesta este obiectivul. 
Câștigarea play-out-ului 
și calificarea în UEFA 
Conference League. E 
foarte important că am 
început cu dreptul, că am 

învins Gaz Metan și UTA 
și că echipa nu a acuzat 
șocul ratării play-off-ului, 
pentru că efectiv a fost un 
șoc pentru toată lumea.

2 Să înțeleg că 
nu ați fi crezut 
vreodată că 

puteți pierde acest play-
off! 

Niciodată! Practic, 
surpriza acestui 
campionat este absența 
FC Botoșani din play-off. 
Am reflectat mult asupra 
acestui subiect, după 

ce am ratat calificarea. 
În cele două nopți 
nedormite, după eșecul 
cu FC Argeș, m-am tot 
gândit, am făcut fel și fel 
de calcule… Credeți-mă, 
acest insucces m-a scos 
din circuit două-trei zile. 
Mi-a retezat totul. Nu pot 
să găsesc o explicație. Nu 
pot spune că știu ce lucru 
a dus la ratarea play-off-
ului. Bine, e un cumul 
de factori. Transferurile, 
greșelile personale 
impardonabile ale 
jucătorilor, neseriozitatea 
cu care am abordat 

Din 2005, Valeriu Iftime este președintele Consiliului de Administrație. Cu răbdare 
și profesionalism, a construit un club care a pornit de jos și a ajuns, astăzi, unul dintre 
cele mai respectate din Liga 1. FC Botoșani a terminat sezonul 2014-2015 pe poziția a 
patra și a participat, în premieră, în UEFA Europa League. De atunci, roș-alb-albaștrii 
au devenit o prezență constanță în play-off-ul campionatului, grație unui sistem de joc 
bine elaborat și extrem de spectaculos. Din păcate, în acest sezon, moldovenii au ratat 
de puțin prezența în Top 6, dar omul de afaceri, pasionat în egală măsură de fotbal și 
cai de rasă, privește viitorul cu încredere. 
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anumite jocuri, rezultatele 
indirecte… Păi, eram 
dispus să dau orice că 
Argeșul nu bate FCSB. 
Absolut orice. Nu credeam 
nici că bate Argeșul pe 
Farul. Deci, toate acestea, 
adunate în ultimele cinci 
etape din sezonul regulat, 
au fost în defavoarea 
noastră și în favoarea 
Argeșului. Sunt zeci de 
greșeli făcute de noi. 

3 Pe final de 
„regulat” ați tras 
multe semnale. 

Ați și spus că vreți să vă 
retrageți… E clar că nu 
veți face acest lucru, iar 
noi am receptat aceste 
declarații că și cum 
ați vrut să-i treziți pe 
jucători, să salvați play-
off-ul. Așa este?

Frica mea trebuia 
transmisă. Nu știu câți au 
perceput această frică. Nu 
este un joc de-a șoarecele 

și pisica. Eu nu fac nimic 
din obligație sau dintr-
un interes ascuns. Îmi 
place fotbalul, spectacolul 
sportiv și mi-ar face o 
deosebită plăcere să 
văd un stadion nou la 
Botoșani, cu 7.000-8.000 
de oameni. Am visat 
mult la acest lucru și sunt 
într-o construcție care 
funcționează. Echipa este, 
iar stadionul se va face! 

4 Financiar, cât 
a pierdut FC 
Botoșani prin 

ratarea play-off-ului?

Patru sute și ceva de 
mii de euro, mare parte 
din acești ani bani 
reprezentând prima de 
obiectiv pe care jucătorii 
au ratat-o. Acum, însă, 
le-am propus o nouă 
înțelegere. Le-am spus să 
mă califice în Conference 
League, unde e mai ușor 
de ajuns din play-out 

decât din play-off, și vor fi 
mulțumiți.

5 Și fanii? Credeți că 
vor trece ratarea 
play-off-ului, 

având în vedere acest 
nou obiectiv pe care l-ați 
anunțat?

Nu pot să-i condamn pe 
oameni. E clar că ratarea 
play-off-ului e un mare 
insucces. Oamenii vor mai 
mult. Pe de altă parte, 
fotbalul, dacă îl iubești și 
dacă ții la această echipă, 
acum când e mai greu 
trebuie să fii mai aproape 
de ea. E un pic de durere, 
de dezamăgire și e foarte 
important ca oamenii să 
fie acum lângă echipă, 
cum se întâmplă în 
fotbalul european, unde 
marii spectatori sunt cei 
care sunt alături de echipă 
la greu. Răsplata poate 
veni înzecit prin calificarea 
în Europa!
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INTERVIU
Interviu cu Philip Otele 
(UTA Arad)
  realizat de Tudor Vasil și Octavian Țopa

1 Ai avut un început 
extraordinar în 
România, cu goluri 

și pase decisive. Cum 
apreciezi aceste realizări 
de până acum?

Mulțumesc pentru 
cuvintele frumoase! 
Cred că am reușit 
câteva performanțe 
bune, dar puteai fi mai 
numeroase. În fotbal, 
există întotdeauna loc 
de îmbunătățire, de 
creștere. Coechipierii mei 
și antrenorii m-au ajutat 

foarte mult să realizez 
aceste performanțele, 
fără ei nimic nu ar fi fost 
posibil.

2 În vestiarul 
echipei se vorbesc 
o mulțime de 

limbi, sunt multe culturi 
diferite, amestecate. 
Cum te-au primit noii 
colegi?

Toată lumea, fără vreo 
excepție, m-a primit 
foarte bine încă din prima 
zi în care am ajuns la 

Arad. Toți de aici sunt 
extrem de prietenoși și 
m-au ajutat, fără să ezite, 
să mă integrez cât mai 
repede și mai bine în 
echipă.

3 UTA a ratat play-
off-ul, dar mai 
poate intra în 

cupele europene. Este 
un obiectiv realizabil să 
joci în UEFA Conference 
League, a treia 
competiție europeană 
intercluburi din punct de 
vedere valoric?

Philip Porwei Otele s-a născut pe 15 aprilie 1999 în Port Harcourt, unul dintre cele cele 
mai mari cinci orașe ale Nigeriei. A început fotbalul în țara natală, dar l-a perfecționat 
la Teesside University, o echipă aparținând unei intituții de învățământ superior din 
Middlesbrough până în 2019, când a semnat cu FK Kauno Zalgiris, unul dintre cele mai 
cunoscute cluburi din Lituania. 

A venit la UTA în această iarnă, a îmbrăcat de nouă ori culorile ”Bătrânei Doamne” a 
fotbalului românesc și a marcat deja de trei ori.
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Am fost extrem de trist că 
am ratat intrarea în play-
off! Dar am trecut deja 
peste acestă supărare, 
iar scopul nostru este 
să luptăm până la capăt 
pentru a ne atinge 
obiectivul, adică prezența 
în fotbalul european. Cred 
că este realizabilă acestă 
dorință, trebuie să ne 
pregătim bine și să fim 
concentrați pe toate fazele 
jocului.

4 În sezonul 
următor, tot play-
off-ul va rămâne 

ținta voastră principală?

Prezența în play-off-ul 
va fi tot timpul parte a 
obiectivului nostru. Sunt 
sigur că vom da tot ce 

putem mai bun pentru 
a avansa cât mai sus 
în clasament, pentru a 
obține rezultatele visate 
de suporteri.

5 Ați lucrat atât cu 
Laszlo Balint, cât 
și cu Ionuț Badea. 

Sunt diferențe mari  între 
cei doi?

Nu am lucrat cu Mister 
Balint prea multă vreme, 
așa că-mi este greu să 
găsesc diferențe între 
cei doi. Din câte am 
văzut, în acele puține 
zile, era un antrenor 
extrem de documentat, 
cu calități bune, la fel ca 
și Mister Badea. Ambii 
sunt antrenori grozavi, 
cu idei impresionante. 

Sper să aplicăm cât 
mai bine filosofia lor de 
fotbal pentru că este una 
sănătoasă și ne ajută să 
progresăm rapid.

6 Este echipa 
națională a 
Nigeriei un vis 

al tău sau ți se pare o 
năzuință imposibil de 
atins?

Da, sper să joc într-o 
zi pentru echipa mea 
națională! Este visul 
meu de când eram copil 
și nimic nu mă poate 
împiedica să mi-l doresc 
îndeplinit. Voi munci mai 
mult și mai aplicat pentru 
a crește valoric și pentru a 
demonstra că merit să fac 
parte din echipa Nigeriei.
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E duminică dimineaţă, e 
toamnă, sunt cu văru’ Marian, 
junior la Rapid, la grupa 
profesorului Costea, „în staţie, 
la 149”. Mergem pe Republicii 
şi ne grăbim, că din Otopeni 
facem o oră, iar de la „unşpe” 
Rapid are meci de promovare 
cu Sibiul, dacă mai am 
memorie.

Suntem în ’82 când se 
întâmplă povestea, iar 
stadionul tună de departe. 
Cum urcăm treptele spre tribuna întâi, 
vedem că-i arhiplin şi dansează... O tobă, 
al cărei sunet avea să-mi rămână întipărit 
pe viaţă în minte, un soi de ritm afro–
latino–american, domină arena şi galeria, 
superbă, vreo 10.000 de oameni, dansează 
frenetic, aruncând ritmic un singur refren: 
„Hai Rapid!” Aplauzele cresc, în scară, 
ameţitor şi cad brusc apoi, ca o lovitură de 
destin peste toată lumea: hai Rapid! Hai 
Rapid! Hai Rapid!!! Aş da orice să aflu azi, 
măcar azi, după aproape 40 de ani, cine 
bătea în toba aia!

Pe teren, Bimbo, cobra din Giuleşti, zis 
şi Paraschiv, Nae Manea, zis Mutu, Manu, 
Damaschin şi mai ales Ion Ion, zis Ozonel, 
fac spectacol. Ion Ion e creierul, „The 
Brain”. De la el pleacă fiecare ordin de 
atac, tot el dă semnalul retragerii, dacă e 
cazul. E sufletul echipei şi, după o cascadă 
de fente, Giuleştina irumpe: „O-zo-nel! 
O-zo-nel!”

Rămân, peste ani, cu faza pe retină şi 
cu rafalele de tobe într-o amintire sonoră 
forever. Şi cu Ion Ion prăvălindu-se peste 
adversari. Venise de la Steaua, cu care 
luase două titluri, în ’76 şi ’78 şi jucase 
două finale de Cupă, una câştigată, tot 
în ’76, cu CSU Galaţi, alta pierdută chiar 
pe Republicii, în ’77, în faţa Craiovei. Lega 
celebra linie de mijloc a Stelei de atunci, 
alături de Liţă Dumitru şi de Iordănescu. 
De ce era însă doar un diminutiv, un alint, 
un Ozonel? Cine fusese originalul?

...Se numea Titus Ozon şi 
jucase între ’58 şi ’64 pentru 
Rapid. I se spunea Năsosul 
şi nea Vanea Chirilă mi-a 
spus odată că a fost cel mai 
mare dribleur al României, 
singurul talent de clasă 
europeană fără vreun trofeu. 
„Era oborean, zicea nea 
Vanea, junioratul la Unirea 
Tricolor, apoi a jucat pentru 
Dinamo, Progresul şi Rapid. 
Dar n-a avut noroc... Ştii că a 

pierdut patru finale de Cupă cu trei echipe 
diferite? Iar pe-a cincea, ca antrenor, n-a 
mai prins-o, că avea o echipă mai bătrână 
cu două luni şi o zi decât adversara?!”

...Sunt în Studioul 12, în TVR şi încerc, cu 
o casetă din arhivă, să limpezesc amintirea 
poveştii lui nea Vanea. Pe coperta filmului 
scrie, cu carioca, „Titus Ozon – reportaj”, 
iar pelicula îl arată la costum, intervievat, 
în mai 1966, pe tema Cupei Mondiale din 
Anglia, care se pregătea să înceapă. Are 
39 de ani. Surâde. Pare un timid. Cu un 
an înainte, ca antrenor al Progresului, 
face 2-2 în semifinalele Cupei României 
cu „U” Cluj şi, cum regulamentul nu 
prevede executarea de penalty-uri în caz 
de egalitate, după prelungiri, ci câştig de 
cauză echipei mai tinere, ardelenii merg 
în finală, pe care o şi câştigă, unic trofeu 
în palmares, 2-1 cu Dinamo Piteşti. Ozon 
ar fi ajuns în ultimul act cu băieţii săi dacă 
Mândru, portarul, n-ar fi invocat o frică 
de meci. Ozon a apelat atunci la Cosma, 
rezerva, dar care era mai „bătrân” cu doi 
ani... Ar fi fost a cincea finală... Patru însă 
chiar l-au avut în program, ca jucător. 
Destinul însă a învârtit întotdeauna altfel 
norocul...

În 1954, Metalul Reşiţa, locul 7 în „B”, 
învinge cu 2-0 pe Dinamo în finală. Ozon, 
Băcuţ II, Suru, Nicuşor şi Călinoiu, cu toţii 
internaţionali, nu înţeleg: ce a fost asta?

Patru ani mai târziu, Ozon e la Progresul. 
Finala e cu Ştiinţa Timişoara, echipă pe 

CRONICĂ
Rapidul lui Ozon si Liță Dumitru
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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care, cu 10 zile înainte, bancarii o înving 
în campionat cu 7-0! În finală însă Ozon, 
Mândru, Oaidă pierd cu 0-1. În ultimul 
minut, Ozon ţinteşte bara!

Când Progresul ia totuşi Cupa, în 1960, 
Ozon e deja la Rapid şi în 1961 e iar în 
finală, tot cu o echipă de B, Arieşul Turda! 
Nae Georgescu deschide scorul pentru 
giuleşteni, învingându-l pe Suciu, viitorul 
portar al naţionalei, dar Greavu, Motroc, 
Macri, Koszka şi Ozon pierd meciul: 1-2. 
În doar două minute, Băluţiu, lăcătuş la 
fabrica de sticlă din Turda, întoarce tabela!

Peste încă un sezon, în 1962, la 35 de 
ani, Ozon e la a patra finală. Steaua – 
Rapid 5-1! Ozon egalează la 1, după golul 
lui Mateianu, dar apoi Voinea, Raksi şi 
Constantin fac scor. Ozon plângea alături 
de Dungu, Năsturescu, Codreanu ori 
Puiu Ionescu. Şi încă un lucru: ultimele 
5 meciuri între Steaua şi Rapid, patru 
în campionat şi unul în Cupă, fuseseră 
câştigate de giuleşteni. Un om norocos...

Ozon a jucat 22 de meciuri sub tricolor. 
Ultimul? 0-6 cu Spania, în 1962, pe 
Santiago Bernabeu, cu Teaşcă antrenor, 
care îi păstrase şi banderola de căpitan de 
echipă.

Aşa au fost scrise nişte destine în 
fotbalul românesc. Ozon nu mai e printre 
noi. Despre Ozonel nu mai ştiu nimic, îi 
doresc să îi fie bine, din tot sufletul. Toba 
aceea care părea vrăjită, coborâtă de 
undeva din cerul alb al Caraibelor, încă mai 
cântă, încă mai există, e încă pe stadion, 

deşi stadionul acela nu mai e… Hai Rapid! 
Hai Rapid!! Hai Rapiiid!!!

…Toată luna iunie a anului 2013 am 
dedicat o, la „Replay”, celor 90 de ani pe 
care Rapidul îi sărbătorea pe 11 iunie, data 
corectă, sau pe 25 iunie, data oficială. 
Acum câteva luni, antrenorul Ion Costea, 
cu al cărui elev, vărul meu, am început 
povestea asta, a murit, în zilele în care 
Rapidul primise vestea retrogradării prin 
respingerea dosarului de licenţiere. Avea 
101 ani şi nu fusese doar antrenorul a 
sute şi sute de copii, printre care şi vărul 
meu Marian, zis Maiu, cu care fusesem 
în dimineaţa aceea pe Republicii, ci 
şi coechipier cu Giussy Baratky, Loţi 
Raffinsky ori cu Auer şi Ionică Bogdan. 
Nu doar pe vărul meu îl debutase, ci şi pe 
Liţă Dumitru, pe Nae Manea, pe Sandu 
Neagu ori pe fostul antrenor cu portarii de 
la Şahtior, Marian Ioniţă… Nea Ion Costea, 
Ozon, Ozonel… Parcă de dincolo de orizont 
vine o speranţă, poate că acolo, sus, cei 
care au plecat le-au pus o vorbă bună 
celor care au rămas să poată duce mai 
departe povestea. Cred asta pentru că în 
noaptea în care scriu, acum, la aniversarea 
de 100 de ani,care se apropie,peste nici 
trei ani, Rapid e în clipele renaşterii. Istoria 
magnifică a personajelor sale e dovada 
cea mai bună. La „Replay”, povestea merge 
mai departe. La fel şi în Giuleşti. Până 
la centenar mai sunt mai puţin de trei 
ani… Da, şi se aude toba… Hai Rapid! Hai 
Raaapid! Hai Rapid!!!
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Pentru demo sau ofertă 
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