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De regulă, linia 
dreaptă se definește a 
fi drept partea finală 
a unei curse, a unei 
competiții, a unei 
întreceri care nu are 
încă un deznodământ 
cunoscut. Ori are unul 
greu de anticipat. 
Astfel că respectiva 
linie dreaptă va stabili 
învingătorul, campioana, 
campionul. Este, în 
momentul de față, situația din Casa 
Liga 1, din UEFA Champions League, din 
Europa League sau Conference League, 
dar și din foarte multe competiții interne. 
Dacă în Franța se cunoaște deja laureata, 
Paris Saint-Germain, în Spania se va 
confirma la sfârșitul acestei săptămâni, 
acolo Real Madrid are nevoie de un 
singur punct pentru a lua titlul, cu cinci 
etape rămase până la final. Iar acum are 
meci acasă, pe Santiago Bernabeu, cu 
Espanyol Barcelona. Un egal, un punct și 
devine campioană!

În Italia, Milan e foarte aproape de 
titlu, în Germania, Bayern l-a bifat deja 
pe cel de-al zecelea consecutiv, doar în 
Anglia, în Premier League, Liverpool și 
Manchester City, care, foarte probabil, vor 
juca și finala de Champions League, de 
la Paris, din data de 28 mai, încă se luptă, 
despărțite de doar un singur punct, 
avantaj pentru echipa lui Guardiola, 
pentru titlul din vis.

Linie dreaptă și acolo, așadar, în 
luna mai. Linie dreaptă. Se apropie 

ora concluziilor. 
Întotdeauna o oră a 
concluziilor este și una 
a bilanțurilor, a unei 
anumite introspecții care 
presupune sinceritate, 
mai presus de orice, o 
analiză la rece și care să 
ducă la un verdict corect 
atât asupra muncii 
depuse timp de un 
sezon, cât și asupra unui 
viitor campionat care 

trebuie evident pregătit încă de pe acum, 
pe baza experienței actuale.

“Parfois, le provisoire dure longtemps!”. 
Așa spune un proverb francez, care ar 
putea suna în limba română cam așa: 
“Câteodată, provizoratul durează mult 
timp” și, dincolo de ironia specifică 
spiritului local, la modul serios se poate 
explica, evident, că tot ceea ce pare 
vremelnic, ori considerat ca temporar, 
se poate prelungi și peste o anumită oră 
a concluziilor. Ideea e să cântărim cu 
aceeași luciditate și victoriile, din care 
nu trebuie să facem nuntă, și eșecurile, 
după care nu trebuie să ne pregătim 
de înmormântare. E o vorbă prea bine 
cunoscută în fotbal, și nu doar pe 
meleagurile noastre!

În linie dreaptă, termen împrumutat 
din atletism, se decide totul și este 
foarte frumos că se întâmplă astfel. Nu 
doar pentru că un sfârșit reprezintă, de 
cele mai multe ori, un nou început, ci și 
pentru că întotdeauna, dar întotdeauna, 
finalurile sunt egale cu adevărul.

EDITORIAL
Linia dreaptă
 Justin Ștefan, Secretar General LPF



FEATURE
Sepsi OSK Sf. Gheorghe 
- familia cu peste 550 de copii
  realizat de Edit Kiss și Octavian Țopa

În inima Ardealului, un club de fotbal se dezvoltă uluitor cu fiecare an care trece. Sepsi 
OSK este oglinda uneo comunități nu foarte numeroasă, dar harnică și responsabilă în 
tot ceea ce construiește.

Feature

PAGINA 3

BULETIN INFORMATIV // 29 APRILIE 2022

”Trecutul ne obligă să construim viitorul, 
oglinda prezentului”. Aceste cuvinte sunt 
în traista tuturor celor care sunt implicați 
zi de zi în dezvoltarea Academiei de 
Fotbal Sepsi OSK, un proiect demarat în 
anul 2011, cu o grupă de juniori. 
De atunci, au trecut mai mult de zece ani, 

iar Academia a crescut vizibil: în toamna 
lui 2017, an în care Sepsi OSK a promovat 
în prima ligă, centrul număra doar 120 de 
jucători, iar în prezent are peste 550 de 
copii – fete și băieți – care își desfășoară 
activitatea în mod organizat sub atenta 
coordonare a 25 de antrenori.
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„Speram că doar începutul a fost atât 
de dificil, însă pe măsură ce academia 
noastră se extinde, cu atât și sarcinile, 
respectiv responsabilitățile se înmulțesc, 
dar este o activitate extrem de frumoasă. 
Din fericire, am reușit să formăm un 
grup de profesioniști care au viziune și 
un scop bine definit: să le oferim copiilor 
cele mai bune condiții de a practica 
fotbal. Este obligația noastră, a tuturor, 
să avem grijă să crească într-un mediu 

prielnic dezvoltării lor pe plan sportiv și 
mental. La Sepsi OSK este o regulă de 
aur, să nu refuzăm niciun copil care vine 
la noi pentru a practica fotbalul, fiindcă 
cel mai important este ca tinerii să facă 
parte dintr-o comunitate, să învețe ce 
înseamnă să lupți într-o echipă pentru 
o echipă, să simtă că fac parte dintr-o 
familie", declară directorul Academiei de 
Fotbal Sepsi OSK, Veress János.
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Interviu cu Idriz Batha 
(UTA Arad)
  realizat de Tudor Vasil și Octavian Țopa

1 Au mai rămas trei 
meciuri de sezon, 
ce așteptări ai de la 

finalul său? 

Noi mai avem trei finale 
de jucat si vrem să 
obținem maximum din 
toate. Abia apoi vom 
vedea pe ce pozitie ne 
vom clasa, nu fac alte 
calcule, sper să terminăm 
cât mai sus în clasament. 

2 De-a lungul 
anilor, o mulțime 
de albanezi au 

jucat în România. Ai 
vorbit cu ei, ai primit 
vreun sfat înainte de a 
veni aici?

Sincer să fiu, nu am 
vorbit cu nimeni despre 
fotbalul românesc, 
am venit încrezător în 
calitățile mele. Dacă se 
poate spune așa, am 

venit să mă testez, să văd 
dacă pot reuși în această 
competiție.

3 Încă nu ai reușit 
să marchezi, 
deși ai avut 

câteva șanse bune. Cum 
evaluezi contribuția ta la 
evoluția echipei?

Sunt nemulțumit că nu 
am reușit să marchez, 
cred că s-a întâmplat asta 

Mijlocașul Idriz Refik Batha s-a născut pe 28 martie 1992, la Gjirokastër, un oraș 
din Albania cu o istorie imensă, inclus în prezent în Patrimoniul Mondial UNESCO. 
A început fotbalul la Partizani Tirana, iar cariera sa a decurs doar în campionatul 
țării sale, reușind să câștige trofeul în 2020 cu KF Tirana. A adunat șapte selecții la 
naționala de tineret a Albaniei, fiind un fotbalist cu capacități tehnice remarcabile.
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pentru că m-am adaptat 
mai încet competiției, 
fiind primul sezon în 
România. Cât despre 
contribuție, mă simt 
împăcat pentru că știu că 
am pus toată puterea mea 
pe teren pentru a-mi ajuta 
echipa.

4 Sunt fotbaliști 
cu o mulțime 
de naționalități 

în vestiar, cum te-ai 
acomodat cu atmosfera?

Nu contează ce 
naționalitate ai în vestiar, 
ne leagă pe toți același 

obiectiv, performanța 
clubului și nu există niciun 
fel de opinie diferită. 
Muncim la fel, gândim la 
fel. 

5 Care ar fi primele 
impresii despre 
România de 

până acum. Ai încercat 
mâncare tradițională, ai 
vizitat alte orașe?

Îmi place foarte mult 
România, sunt orașe foarte 
frumoase aici. Oradea, 
după părerea mea, este cel 
frumos, dar și Timișoara 
sau București sunt 

aproape la fel. Mâncarea 
este foarte gustoasă, am 
încercat aproape tot, chiar 
dacă nu sunt un gurmand.

6 Planuri pentru 
sezonul viitor?

Avem timp să vorbim și 
despre sezonulul viitor, nu 
mă gândesc acum la asta! 
În primul rând, contează 
să-l terminăm pe acesta 
în cel mai bun mod posibil 
și sunt concentrat sută la 
sută pe acest obiectiv. Vom 
vorbi la sfârșitul sezonului 
și despre acest subiect.

Idriz Batha
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I-am cunoscut aproape 
pe toți cei pe care, în limitele 
unui timp, era posibil să îi 
cunosc. Din 1975, de la acel 
România-Scoția de pe „23 
August”, primul meci la care 
am fost în tribună, într-o zi 
de 1 iunie, cadou de la tata de 
Ziua Copilului, plus o minge 
de fotbal „originală”, și până 
în 1992, când am intrat în 
presă, la ziarul ORA, a fost o 
etapă.

Tata m-a dus în vestiarul Craiovei, grație 
prieteniei lui cu Costică Deliu, cu care 
fusese coleg în facultate. Se întâmpla în 
1977, înaintea finalei de Cupă câștigată pe 
Republicii, cu 2-1, în fața Stelei. Și da, Balaci 
și Cârțu.

După 1993, reporter fiind un timp, 
evident tot lângă Craiova îmi căutam de 
lucru. Aceea mi s-a părut cea mai bună 
echipă de după Craiova Maxima, cu 
Stângă, Craioveanu, Papură, Gane, Vasc, 
Cristescu, Săndoi, cu Bondrea antrenor și 
apoi cu Cârțu și cu Pițurcă. Asta până prin 
'95-'96.

După aceea nici eu nu am mai rămas 
reporter, nici echipa nu și-a mai revenit 
până la titlul de vicecampioană de acum 
doi ani și până la Cupa României de anul 
trecut.

Dar de cunoscut am cunoscut mulți 
uriași, aproape pe toți pe care, în limitele 
acestui timp, era posibil să-i cunosc, așa 
cum deja am mărturisit.

Niciodată pe Zoli Crișan, niciodată pe 
Dobrin. Deși ar fi fost timp, nu a fost timp.

Nu a fost. Asta ca să ies din poveștile 
infinite ale Craiovei, echipă numită 
Știința și scrisă Universitatea. Acolo unde 
a ajuns și nu a rămas Dobrin. Știu în 
toate amănuntele ei această istorie de la 
Andrei Păunescu, care a trăit totul minut 
cu minut, deși era abia elev la primară, 
dar tatăl lui, care pusese totul la cale 
cu Dobrin și cu Ștefan Andrei, inclusiv 

camuflarea mutării din Pitești 
cu ajutorul unui camion 
cu mobilă, nu a reușit să-l 
păstreze pe Dobrin „la noi”, 
din cauza prim-secretarului 
de la Argeș, Ion Dincă. 
Atunci când Dincă a aflat de 
acțiunea lui Adrian Păunescu, 
s-a dus la Ceaușescu și i-a 
spus că, fără Dobrin, oamenii 
muncii din Pitești, ba chiar 
din tot județul, nu vor mai 
avea niciun chef de muncă, 

iar asta, tovarășe secretar general...
Dar cu Dobrin am vorbit la telefon, o 

singură dată. Am povestit seara aceea, 
când realizam o emisiune căreia îi 
dădusem numele „Mai mult decât fotbal”, 
exact ca sloganul ziarului pe care tocmai îl 
lansasem, Sport Total.

Emisiunea era la TVR Internațional 
și îl aveam invitat în studio pe Angelo 
Niculescu. Am povestit de multe ori 
momentul, când Dobrin i-a dat dreptate 
Profesorului, vorbind amândoi despre 
Guadalajara 1970, recunoscând că el, 
uriașul, nu fusese ce trebuia să fie atunci 
și acolo.

Dar e prima dată în viața mea când 
vorbesc despre o voce. Vocea lui Dobrin, 
pe care am auzit-o în căști până la 
momentul intrării în direct. Caldă, 
gravă, aproape timidă când a aflat 
cine e invitatul din studio. Dan Vasile, 
producătorul emisiunii, l-a asigurat că e 
totul în regulă și Dobrin a zis: „Bună seara, 
dom' profesor!". Apoi amândoi au spus o 
poveste.

Dar vocea aceea, la telefon, a lui 
Dobrin, care avea iar 22 de ani și spunea 
că niciodată, că dacă dom' profesor, 
că brazilianul, că Pele, că Mopsu, că 
Tamango...

Vocea aceea era dovada că există 
întoarcerea în timp. Dar numai pentru 
uriași. Pentru uriașii nedreptățiți.

CRONICĂ
La telefon, Dobrin
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Pentru demo sau ofertă 
ne puteți contacta la:
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