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Vineri, 1 aprilie, la 
Doha, în Qatar, se 
stabilește, prin tragere 
la sorți, componența 
grupelor Campionatului 
Mondial de fotbal care 
va fi găzduit tot acolo, 
în lunile noiembrie și 
decembrie. Nimănui 
nu-i face plăcere, mie 
cu atât mai puțin, dar 
trebuie să ne aducem 
aminte, în caz că am 
uitat, că va fi al șaselea 
Mondial fără România, 
calificată la această competiție ultima 
oară la ediția găzduită de Franța, în 
anul de grație 1998. Am ratat apoi toate 
preliminariile și, implicit, Mondialele 
din 2002, din Coreea de Sud și Japonia, 
din 2006, organizate de Germania, apoi 
cele din 2010, din Africa de Sud, am 
ratat Brazilia, în anul 2014, Mondialul din 
Rusia, în 2018, și, odată cu locul trei în 
grupă, în ultimele preliminarii, în urma 
Germaniei și a Macedoniei de Nord, am 
pierdut și calificarea la acest turneu final 
din Qatar. Să privim însă înainte, lăsând 
în urmă aceste date statistice care nu au 
darul de a ne oferi prea mult optimism, 
din păcate.

Vom cunoaște, așadar, grupele 
Mondialului și vom privi marea bătălie 
de la toamnă (sau de la iarnă?), cu 
emoții reduse ca intensitate, dar 
împărțite, ca întotdeauna în ultimii 24 
de ani. În sensul în care unii vom ține 
cu Messi, alții cu Cristiano Ronaldo, nu 
puțini vor fi fanii lui Neymar junior, ori 
ai lui Lewandowski, semn că marile 
nume vor fi acolo, încă o dată. Argentina, 
Portugalia, Brazilia, Polonia. Spania lui 
Luis Enrique, Anglia, Germania, Uruguay, 

Franța lui Mbappe, 
întreg caruselul 
fotbalului mondial va fi 
acolo și vom simpatiza 
și noi cu unii ori cu alții, 
dar mai ales cu fotbalul 
bun, de mare clasă.

Pregătim însă 
viitorul, iar venirea 
unui selecționer nou, 
în persoana lui Edward 
Iordănescu, care a 
avut deja în ultimele 
zile, două meciuri 

amicale, ne obligă la muncă multă, 
din ce s-a văzut în aceste partide, dar 
și la speranță. Am pierdut cu Grecia, 
la București, 0-1, și am terminat la 
egalitate, 2-2, cu Israel, la Netanya, după 
ce am condus cu 2-0 încă din minutul 
23, prin golurile reușite de Cicâldău, 
respectiv, Man.

În vară, ne așteaptă Liga Națiunilor, 
meciuri oficiale, cu Bosnia-Herțegovina, 
Muntenegru și Finlanda, un tur de forță 
veritabil, patru partide în doar zece zile, 
în intervalul 4-14 iunie. Muntenegru 
tocmai a învins Grecia, care ne bătuse 
pe noi, Finlanda, care a fost la Euro în 
vara trecută și a câștigat acolo în fața 
Danemarcei, chiar la Copenhaga, cât 
despre selecționata Bosniei-Herțegovina 
e de ajuns să amintim de Dzeko…

Avem, iată, și noi, propriul nostru 
turneu final, cu adversari importanți, 
pentru a încerca să ne calificăm la Euro 
2024, din Germania, apoi la Mondialul 
din 2026, găzduit de Canada, Statele 
Unite și Mexic. De aceea spun și închei 
cu acest gând: călătoria de o mie de 
kilometri începe cu primul pas. Să fim 
încrezători!

EDITORIAL
Primul pas
 Justin Ștefan, Secretar General LPF



INTERVIU
Interviu cu Andrea Compagno 
( FC U Craiova 1948)
  realizat de Nicoleta Anghel și Octavian Țopa

1 De ce ai ales să 
te transferi la 
clubul din Cetatea 

Banilor?

Întotdeauna mi-am dorit 
o provocare fotbalistică 
în afara Italiei, chiar 
dacă nu este ușor să 
găsești condiții bune. 
Când agentul meu mi-a 
propus FC U Craiova, 
imediat dupa experiența 
de la FC Tre Fiori din San 

Marino, am înțeles rapid 
ca aceasta este ocazia 
potrivită, nu m-am gândit 
de doua ori și m-am urcat 
în primul avion.

2 Care este 
diferența între 
fotbalul din 

România și cel din 
Italia?

Nu văd diferențe mari 
în stilul de joc, singurele 

care îmi vin acum în 
minte sunt țin de latura 
defensivă a jocului, 
deoarece în Italia există 
o mai mare grijă față 
de tacticile defensive 
colective. În timpul 
săptămânii, lucram foarte 
mult pentru la acest 
aspect, antrenamentul 
era cu siguranță mai 
puțin distractiv, dar 
este un stil de joc care 
a caracterizat întreaga 

Andrea Compagno s-a născut la Palermo pe 22 mai 1996. A învățat fotbalul la două 
dintre cele mai bune academii din țara care a dat ultima campioană europeană, 
Catania și Palermo. A evoluat la echipe modeste din Italia, iar în 2018 s-a transferat la 
Tre Fiori, o echipă din San Marino, pentru care a înscris 33 de goluri în 37 de meciuri! 
Aici a fost descoperit și, mai apoi, transferat de FC U Craiova 1948. Înaltul vârf de atac 
(n.n măsoară 1.94 m) a marcat opt goluri în acest an calendaristic, devenind unul dintre 
ce mai interesanți atacanți din CASA Pariurilor Liga 1. În afara terenului de joc, este un 
tip extrem de charismatic care a învățat rapid limba română.

Interviu
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istorie a fotbalului italian. 
Cealaltă diferență pe care 
am observat-o este că 
aici, în România, este mai 
puțin permis un stil de joc 
fizic și agresiv, de multe ori 
am fost penalizat pentru 
unele contacte de joc care 
în Italia îmi erau permise.

3 Cât de repede 
te-ai adaptat la 
această echipă?

Adaptarea nu a fost 
deosebit de dificilă, 
am găsit un staff bine 
pregatit, jucători buni și 
un club ambițios, care au 
făcut imediat totul pentru 
a mă face să mă simt bine 
chiar și în afara terenului 
de joc.

4 Cum ai învățat 
limba română atât 
de repede?

Mi-am propus încă de la 
început să învăț limba 
româna cât mai repede 
pentru ca mereu am 
considerat că așa este 
corect față de această 
țară, care m-a găzduit 
cu generozitate. În plus, 
îmi place să vorbesc și să 

glumesc cu colegii mei 
si este corect să o fac în 
română, să nu îi oblig pe 
ei să vorbească în engleză 
sau italiană. M-au ajutat 
internetul, câteva aplicații 
și  colegii care mi-au 
explicat diverse expresii 
românești, am ajuns acum 
la un nivel acceptabil. Dar 
vreau să o învăț și mai 
bine!

5 Cum îți petreci 
timpul liber?

Nu sunt o persoană care 
iubește să iasă afară 
prea mult în timpul liber, 
fotbalul îmi consumă 
multă energie, așa că 
prefer să îmi încarc 
bateriile acasă. Sunt 
norocos să am o iubită, 
care locuiește cu mine și 
mă însoțește peste tot, 
așa că acasă am tot ce îmi 
doresc. Mie și prietenei 
mele ne place foarte mult 
parcul Romanescu, când 
ieșim este destinația 
noastră preferată.

6 Care sunt 
obiectivele  tale 
pentru acest 

sezon?

Nu mă gândesc niciodată 
la obiectivele mele 
personale, îmi place mereu 
să mă concentrez pe cele 
de grup. Anul trecut a fost 
foarte greu să obținem 
promovarea în Liga 1, așa 
că toate energiile mele 
sunt concentrate pe 
menținerea în această 
categorie cu orice preț. 
Atât clubul, cât și suporterii 
merită Liga 1, iar noi, 
jucătorii, vom face totul 
pentru a nu-i dezamăgi.

7 Ce fotbalist îți este  
model în carieră?

De-a lungul carierei mele, 
m-au comparat mereu cu 
Luca Toni, parțial pentru 
asemănarea fizică, parțial 
pentru că a obținut cele 
mai bune rezultate la 
Palermo, care este orașul 
meu. Încerc să învăț 
orice secret sau truc de 
la toți atacanții pe care 
îi urmăresc la televizor, 
mai ales de la cei care îmi 
seamăna fizic. Îmi plac 
foarte mult acei atacanți 
care se pun în slujba 
echipei.
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INTERVIU
Interviu cu Iustin Popescu 
(CS Mioveni)
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

1 Cum vezi meciul 
cu FC U Craiova, 
ce șanse credeți că 

aveți? 

E clar că ne așteaptă un 
meci greu, ținând cont că 
și ei traversează o formă 
bună. Dar și noi venim 
după o victorie, suntem 
foarte motivati și vom 
merge la Craiova pentru 
a lua puncte. Vrem să 
câștigăm cele trei puncte 
puse în joc și sper să 
facem o figură frumoasă, 
în urma unui joc bun.

2 Ești originar 
din Craiova. Te 
încearcă vreun 

sentiment aparte când 
joci contra echipei din 
orașul tău?

Da, este adevărat că 
orașul meu natal este 
Craiova, dar sentimentul 
este același ca la oricare 
alt meci în care îmi 
propun să câștig. Joc 
pentru Mioveni și mă 
gândesc doar la această 
echipă. Nu mă gândesc la 
nimic altceva, vrem să ne 
menținem în Liga 1.

3 Cum vezi 
lupta pentru 
salvarea de la 

retorgradare? 

O să fie o luptă strânsă e 
clar, iar eu am încredere 
în toată echipa. Obiectivul 
nostru este să căștigăm 
fiecare meci în parte și 
să evităm barajul. Vrem 
să terminăm cât mai sus 

în clasament. Trebuie să 
scoatem puncte cât mai 
multe pentru a ne atinge 
acest obiectiv.

4 Îți mai aduci 
aminte cum te-ai 
apucat de fotbal? 

Când și cum te-ai dus, 
cum a fost la început? 

(Zâmbește) Evident! Nu 
o să uit niciodată acele 
momente în care m-am 
apucat de fotbal… Îmi 
aduc aminte că eram 
copil, aveam șapte ani, 
mă jucam ca orice copil 
în fața blocului, până 
într-o zi, când tatăl celui 
mai bun prieten al meu, 
Alex Băluță, respectiv 
Dumitru Băluță m-a 
îndrumat către Școala 

Iustin Alin Popescu s-a născut la Craiova, pe 1 septembrie 1993. A început fotbalul în 
orașul natal, la Școala Fotbal Gică Popescu, dar a debutat pe prima scenă la Dinamo, 
pe 2 noiembrie 2015, într-un meci cu Farul (ex - Viitorul) Constanța. În acest sezon, 
a prins de 11 ori poarta Mioveniului, de fiecare dată fiind apreciat de specialiști. Are 
meci în această etapă chiar cu una dintre echipele din orașul său, cu care se află în 
luptă directă pentru evitarea barajului. Popescu a rememorat câteva dintre amintirile 
carierei sale și ne-a povestit despre cum i s-a schimbat viața în ultimul an.
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de Fotbal Gică Popescu. 
Inițial, postul meu a fost 
cel de atacant, însă după 
trei săptămâni menirea 
mea se părea că era cu 
totul alta, alegând postul 
de portar în cele din urmă. 

5 O întâmplare 
fericită din carieră?

Cu siguranță sunt multe 
întâmplări fericite. Printre 
ele s-ar număra debutul 
meu la Liga 1, promovările 
la Liga 1, cât și atunci când 
am fost ales să merg la un 
trial la Manchester United, 
la vârsta de 17 ani.

6 O amintire mai 
puțin plăcută?

Am mai spus-o și cu 
alte ocazii, și mă repet, 
un moment neplăcut 
din cariera mea este o 
accidentare, mai exact o 

comoție într-un meci de 
Cupă. 

7 Cum te concentrezi 
la penalty-uri? 
Cum îi citești, ca să 

zicem așa, pe adversari?

Înainte de meciuri avem 
vizionare cu fazele echipei 
adverse. Din punctul 
meu de vedere, trebuie 
să studiezi mișcarea 
atacantului când se 
apropie de minge și 
momentul în care se uită 
atunci când execută un 
penalty. 

8 La Mioveni sunteți 
doi portari care ați 
apărat alternativ. 

Cum simți concurența?

Datoria mea este să mă 
antrenez și să dau ce e 
mai bun la pregătire. La 
sfârșitul săptămânii, Mister 
va decide pe cine va trimite 
în primul unsprezece. 

Noi trebuie să ne facem 
treaba. Suntem doi portari 
talentați la Mioveni. Pentru 
mine contează, însă, să 
câștige echipa.

9 Familia ta s-a 
mărit anul trecut. 
Cum te simți în 

postura de proaspăt 
tătic?

Mica minune din viața 
noastră, Miriam, ne-a 
schimbat definitiv viața! 
Avem o minune de fetiță, 
pe care o iubim enorm, 
iar odată cu venirea ei, 
ca membru cu drepturi 
depline în familie, "restul" 
trece pe locul doi. Oricum, 
numai trăind acest 
sentiment poți simți cât 
de minunat este! Eu și 
soția, Ana, ne-am cunoscut 
în 2019, în Germania, la 
Biserica pe care fratele 
meu o frecventează. 
De atunci, am fost 
nedespărțiți.
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Acum câțiva ani, în 
aşteptarea meciurilor de 
Champions League, la 
TVR, am stat la o cafea cu 
Aurică Ţicleanu. Uriașul 
mijlocaș dreapta al Craiovei 
Maxima, în acele ore coleg 
însă de platou cu mine în 
Studioul 3 al Televiziunii, mi-a 
spus o istorioară, apropo 
de felul în care se împart 
responsabilităţile într-o echipă. Fostul 
mare fotbalist al Ştiinţei o ştia şi el de la 
Marcel Răducanu, sclipitorul atacant al 
Stelei, coleg cu Aurică la naţionala anilor 
’80, cei doi fiind pe teren, umăr la umăr, în 
istorica victorie a României în faţa Angliei, 
2-1, pe „23 August”, în 15 octombrie 1980. 
Meciul contase pentru preliminariile 
Campionatului Mondial din Spania 
1982. Nu ne-am calificat, ba chiar Marcel 
Răducanu, un geniu cum în Europa de 
astăzi nu mai găsești, ceva între Hazard 
și Neymar, a şi fugit din ţară pe parcursul 
acelor preliminarii, deşi, între altele, el 
fusese autorul primului gol în acel meci cu 
englezii... 

Dar Marcel Răducanu nu era fericit 
cu statutul său, în ciuda unei imense 
popularităţi provocate de jocul său 
încântător. „Aurică, zicea Marcel, când 
cei doi se vedeau la naţională, nu e bine, 
tipule!” „De ce, mă, Marcele?” „Păi, aici 
e bine, dar să vezi la Steaua cum e... 
Săptămâna trecută, iar şedinţă tehnică... 
să vezi pe nea Imi ce zice. Cică, măi, băieţi, 
atenţie la fazele fixe. Dacă e de degajat 
balonul, degajează Sameş, că Fane are şut 

puternic şi mingea trebuie 
să plece departe de pe linia 
de 6 metri. Apoi, zice, Jenei, 
dacă e corner de pe dreapta, 
bate Aelenei, că centrează 
cu efect, dacă e corner de pe 
stânga, bate Vigu sau Zahiu. 
Măi, să fie clar, aţi înţeles? 
Am înţeles, nea Imi... Apoi, 
dacă este lovitură liberă 

pe centru, bate Liţă Dumitru. Dacă e 
lovitură liberă de pe dreapta, bate Puiu 
Iordănescu, că el bate bine cu stângu’...” 
Şi Marcel Răducanu ofta atunci, amărât. 
„Fii atent, Aurică... Zice nea Imi: băieţi, dar 
dacă, avem o lovitură liberă pe stânga... 
cine bate? Şi atunci ridic şi eu mâna, din 
băncuţa mea: eu, nea Imi! Nu, zice Jenei, 
dacă avem o lovitură liberă de pe stânga, 
bate Liţă, că el dă bine cu dreptul. Dar 
dacă avem un penalty? Eu, nea Imi, zic 
eu din nou, că fentez, că dreg... Nu, măi, 
Marcele, zice nea Imi, dacă avem 11 metri, 
bate Puiu Iordănescu, că el bate şi la 
naţională. Dar dacă nu e pe teren Puiu? 
Eee? Atunci bate Liţă! Dar dacă nu e nici 
Liţă? Eu, nea Imi, eu, Marcel! Nuuu! Nu, 
mă, Marcele, zice Jenei, dacă nu e nici 
Liţă, bate Vigu, că are şut puternic... Trage 
la sigur!” Şi atunci, povesteşte Aurică 
Ţicleanu, Marcel Răducanu s-a ridicat în 
picioare în vestiar şi a întrebat duios: „Nea 
Imi, nu te supăra, dar dacă avem un aut, 
pot să bat şi eu?!” Cică marele antrenor 
n-ar fi răspuns şi, în orice caz, nu din acel 
motiv, în 1981, Marcel Răducanu a rămas 
în RFG. Dar aceea e deja o altă poveste.

CRONICĂ
Între Puiu Iordănescu și Marcel Răducanu
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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instatsport.com

vitalie.ciorici@instatsport.com
+40 759 100 011

Pentru demo sau ofertă 
ne puteți contacta la:

Soluții statistice și analitice pentru antrenori, jucători, 
scouteri, directori sportivi, ligi profesioniste, cluburi, 
federații

Platforma online InStat Scout cu video ale meciurilor

Rapoarte pentru meciurile proprii și echipele adverse

Rapoarte cu parametrii fizici ai jucătorilor

Servicii filmare și transmisiune online competiții 
sportivesportive

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV




