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Se trage, o dată cu disputarea barajelor 
de menținere/promovare în Liga 1, plus 
cel de la Craiova, dintre Universitatea și 
FC Botoșani, pentru stabilirea celei de-a 
treia echipe care va reprezenta România 
în Conference League, cortina și după 
acest sezon.

Știm deja laureatele, absolut meritorii, 
CFR Cluj, pentru a opta oară campioană 
a României, dintre care ultimele cinci 
titluri consecutiv câștigate, și Sepsi 
Sfântu Gheorghe, învingătoare în Cupa 
României. Iar sâmbătă seara, la Paris, 
unde se va juca finala UEFA Champions 
League, vom afla și noua regină a 
Europei, care se va alege dintre Real 
Madrid și FC Liverpool. E vorba de o 
perioadă a concluziilor, a premianților, 
dar și un timp al marilor perdanți. Mai 
ales când, de multe ori, între victorie 
și înfrângere, între triumful absolut și 
tristețea înfrângerii este o distanță atât 
de mică.

De fapt, chiar acest lucru, al subțirimii 
intervalului, în timp, spațiu și emoții, 
dintre a avea totul și a nu (mai) avea 

nimic, mi se pare un subiect în sine care 
merită dezbătut.

Nu doar fotbalul este definit printr-o 
astfel de sensibilă delimitare, ci întreg 
sportul, ba și viața însăși cred că se poate 
încadra în aceste oscilații de formă, de 
statut, dar mai cu seamă de destin. Acum 
ești sus, cu mâna pe trofeu și cu medaliile 
la gât, mâine ești învinsul, retrogradatul, 
pierzătorul! Nu este exact la fel și în viața?

Fotbalul are, bineînțeles, nevoie de eroi 
exemplari. Și chiar îi poate oferi lumii, 
de ceva vreme. Dar,oare, nu sunt la fel 
de importanți și ceilalți, care au susținut 
competiția, dar nu au reușit să o câśtige, 
care au tras până la final sau finală, cum 
vă place?

“Est modus in rebus”, adică există 
o măsură în toate, spunea Horațiu, în 
“Satire”.

“Est modus in rebus, sunt certi denique 
fines”, în traducere “există o măsură în 
toate și mai ales anumite limite”, exact 
așa sună versul complet. Mult mai târziu, 
Voltaire avea să ofere varianta în limba 
franceză, deși îi plăcea, se pare, să citeze 
întotdeauna originalul din latină. “ L’ 
exces en tout est un defaut!”. Excesul în 
toate e un defect!

Și nu exact astfel stau lucrurile? În 
judecățile de valoare, în verdicte chiar? 
Nu e nevoie de o balanță, de un anume 
echilibru atunci când analizăm gloria 
învingătorului sau amărăciunea celui 
învins? E un subiect care merită nu doar 
mai multă atenție, ci și o abordare mai 
modernă a paradigmei triumfului, sau 
a eșecului, din perspectiva timpurilor 
pe care le trăim. Aceasta e convingerea 
mea, acum, la sfârșitul unui sezon, dar cu 
gândul la celălat, care va începe foarte 
curând.

EDITORIAL
O temă de discuție
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Ionuț Larie 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Ionuț Justinian Larie este unul dintre puținii fotbaliști care a acoperit aproape intergral 
acest sezon în CASA Pariurilor Liga 1. Din cele 40 de meciuri ale echipei sale în acest 
sezon, a lipsit doar la unul singur, din cauza unei accidentări. Constănțean get-beget, 
crescut la juniorii Farului, a ajuns acum căpitanul echipei, fiind unul dintre cei cu care 
Gică Hagi începe formula de start. Puternicul stoper a mai evoluat în cariera sa la CFR 
Cluj, FCSB, Tobol și Gaz Metan Mediaș. 

Ionuț Larie se arată mulțumit de ce a realizat cu Farul în acest sezon, de când a revenit 
acasă. Mai spune că, pentru sezonul viitor, clubul fanion al Dobrogei trebuie să-și 
propună mai mult și să facă un pas în față.

1 Farul a reușit să 
prindă play-off-
ul ediției care s-a 

încheiat. Cum analizezi 
tu acest sezon?

Cred că am făcut un 
sezon  bun, ne-am 
îndeplinit obiectivul 
principal, adică ne-am 
calificat în play-off. Am 
demonstrat că putem 
juca de la egal la egal cu 
orice echipă din România 
și această calitate ne dă 
speranțe pentru viitor. 

2 Ai fost foarte 
aproape să 
termini acest 

sezon integralist. Cum 
îți apreziezi munca din 
acest an?

Mă bucur că nu am fost 
accidentat, mă bucur că 
am reușit să driblez, ca să 
zic așa, pandemia Covid 
– 19, mă bucur că am fost 
sănătos și am putut să-
mi ajut echipa. Dar cel 
mai important e că sunt 

extrem de fericit că am 
revenit acasă! Mă simt 
cel mai bine la acest club, 
sunt mulțumit că am ales 
bine vara trecută.

3 Faptul că ai 
fost desemnat 
căpitanul echipei 

a însemnat un stimulent 
suplimentar pentru 
evoluțiile tale foarte 
bune?

Nu pot să răspund aplicat 
la această întrebare. Știu, 
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însă, că este o mândrie 
să porți banderola de 
căpitan la orice echipă 
și că e o responsabilitate 
suplimentară. Vedeți 
dumneavoastră, la Farul 
suntem cinci căpitani, nu 
contează cine o poartă, 
toți cinci avem aceleași 
responsabilități în vestiar 
și pe teren, mult mai mari 
decât cei mai tineri.

4 A propos de acest 
subiect, cum ai 
simțit tu că s-au 

integrat puștii veniți din 
Academie?

Nu au fost probleme 
de integrare pentru că 
toți cei care vin de la 

Academie sunt educați 
din prima zi să înțeleagă 
ce înseamnă vestiarul 
echipei mari. Noi, cei mai 
experimentați, îi ajutăm să 
se integreze rapid. Nu, nu 
au fost probleme, ați văzut 
că toți cei care au făcut 
pasul la prima echipă au 
avut meciuri bune, unele 
chiar spectaculoase. Noi 
sperăm să vină cât mai 
mulți de la Academie și 
să demonstreze că merită 
să joace cât mai multe 
meciuri în prima ligă. 

5 Ce așteptări ai de 
la viitorul sezon?

Ne dorim cu toții cât mai 

multe victorii ale Farulului! 
Obiectivul pentru viitorul 
sezon este deja stabilit, 
vrem să terminăm pe cel 
puțin o poziție mai sus 
decât am reușit acum. 
Asta înseamnă că va trebui 
să muncim mai mult. În 
plus, trebuie să tratăm cu 
mai multă atenție Cupa 
României, competiție pe 
care am părăsit-o anul 
trecut încă din primul tur. 
Acest insucces a fost greu, 
greu de digerat. 

Vă dorim succes în viitor 
și vacanță plăcută!

Mulțumim frumos.





INTERVIU
Interviu cu Liviu Ciobotariu 
(antrenor FC Voluntari)
  realizat de Marian Codirlă și Octavian Țopa

1 Cum a fost acest 
sezon?

A fost un sezon greu, cu 
multă încărcătură fizică și, 
bineînțeles, emoțională. 
Datorită faptului că am 
reușit în premieră să 
accedem în play-off și 
pentru că am jucat finala 
Cupei României, îl pot 
considera un sezon de 
excepție. Un sezon în care 
am trecut prin mai multe 
stări, de la suspans la 

fericire, toate aceste stări 
ne-au ajutat, paradoxal, 
să ne auto-depășim. Încă 
o dată, a fost un sezon 
perfect, dacă ne raportăm 
la situația clubului nostru, 
FC Voluntari.  

2 Ce a contat 
cel mai mult 
în realizarea 

performanțelor ? 

Seriozitatea și implicarea 
jucătorilor în antrenament, 
respectarea sarcinilor de 

joc și unitatea de grup. 
Aceștia au fost factorii 
care au contat cel mai 
mult în realizarea acestor 
performanțe.

3 E greu de ținut un 
vestiar cu Gabi 
Tamaș, Igor Armaș 

și Constantin Budescu ?

Cei trei au jucat în 
carierele lor la un nivel 
foarte ridicat. Mai ales, 
Gabi Tamaș, dar nu 
individualizez. Eu cred 

A terminat ediția 2021-2022 în CASA Pariurilor Liga 1 pe poziția a patra cu o echipă, 
FC Voluntari, pe care mulți o vedeau drept o candidată la retrogradare înaintea primei 
etape. A jucat finala Cupei României, fiind învins la limită de Sepsi OSK Sf. Gheorghe, 
după ce eliminase cluburi mult mai bine cotate. Aceste performațe îi aparțin lui Liviu 
Ciobotariu, un fost internațional român ajuns la 51 de ani (n.n. a îmbrăcat tricoul 
României în 32 de meciuri) și metamorfozat într-unul dintre cei mai competenți 
tehnicieni din fotbalul românesc.
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că ei pot aduce un plus 
echipei, prin calitățile lor, 
prin experiența lor, prin 
tot ceea ce fac ei, atât 
în vestiar, cât și în afara 
lui. Ei îi ajută permanent 
pe ceilalți, mai tineri. E 
foarte clar că mi-am dorit 
asemenea fotbaliști în 
vestiarul meu. Întotdeauna 
mi-a plăcut să lucrez cu 
jucători cu personalitate, 
să câștigăm împreună 
un trofeu. Dorința mea 
rămâne aceeași, să câștig 
un trofeu.

4 Se putea mai mult 
? Dacă, da, cum 
? Ce putea fi mai 

mult decât clasarea în 
spatele celor trei granzi ai 
campionatului?

Eu consider că am scos 
maximum din acest 
campionat. Locul al 
patrulea ne face să fim 

mândri, am terminat în 
careul de ași, în spatele 
celor trei mari puteri, 
cu care nu ne putem 
compara în ceea ce 
înseamnă buget sau lot 
de jucători. Nu ne putem 
compara cu cei de pe 
primele trei locuri. Rana 
noastră este că am pierdut 
un trofeu. Am jucat finala 
Cupei României, este 
clar că o puteam câștiga, 
însă eu sunt mulțumit pe 
ansamblu de tot ce s-a 
întâmplat în acest sezon, 
de tot ce s-a petrecut la 
această echipă, mai ales că 
în sezonul trecut jucasem 
baraj de menținere în Liga 
1. Făcând o recapitulare, 
o analiză a tot ceea ce 
s-a întâmplat, este clar 
că suntem pe plus. 
Singurul lucru pe care-l 
mai puteam face, era 
câștigarea unui trofeu, 
Cupa României. 

5 Poate FC  Voluntari 
să rămână și în 
sezonul următor o 

echipă de play-off ?

Cu siguranță că va fi un 
sezon mult mai greu, 
va trebui să muncim 
suplimentar pentru a 
putea emite aceleași 
pretenții.

6 Există o formulă 
câștigătoare în 
fotbal din CASA 

Pariurilor Liga 1 ! Există o 
cheie a succesului ?

(Zâmbește) Eu nu cred 
că există o formulă 
câștigătoare. Sau o rețetă. 
Există, mai degrabă, o 
cheie a succesului și 
asta s-ar putea traduce 
prin muncă, pregătire 
și inspirație. Și, poate, 
mai există și câteva alte 
aspecte.
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Telefonul mârâia de ceva vreme şi, aşa 
înfundat cum suna, îl deranja. Eram în 
februarie 1998, în redacţia din Luterană 
a Pro Sportului şi nea Vanea a ridicat 
în cele din urmă receptorul. Era pentru 
mine. Cristina. Ţin minte că-mi povestea 
ceva despre Adrian, pe care până la 
urmă mi l-a dat la telefon. Vocea şi tonul 
probabil s-au schimbat, pentru că nea 
Vanea a întrebat, cu o lumină nouă pe 
chip: „Puştiul tău?” „Da, nea Vanea”, am 
şoptit eu, astupând receptorul. Şi, auzind 
cum mă prosteam în dialog cu fiul meu, 
mi-a cerut telefonul. I l-am dat, surprins 
oarecum: ei, ce putea să-i zică unui 
băieţel de 3 ani? Şi atunci s-a petrecut 
unul dintre cele mai frumoase momente 
din viaţa mea, pentru că timp de un 
minut sau două, nea Vanea i-a cântat 
„Oci ciornie”, la telefon, unui copil pe care 
nu-l văzuse în viaţa lui. Dar care era şi 
este al meu. Nea Vanea avea 73 de ani.

…Cum a închis, mi-a spus, văzându-mă 
încurcat, că a văzut, după naşterea celor 
doi băieţi ai lui, Ionuţ şi Tudor („ambii în 
ani de Campionate Mondiale, ’66 şi ’74” 
„şi al meu la fel, nea Vanea, dar în ’94”), 
ce înseamnă să fii tată de băiat. „Dar cel 
mai mult m-a impresionat ce mi-a spus 

Kovacs, odată, despre Cruijff, pe vremea 
când era la Ajax. Abia i se născuse copilul 
lui Johann, prin ’73 sau ’74 era asta, şi 
Cruijff lipsise la câteva antrenamente. 
Într-o seară, Kovacs s-a dus peste el, 
acasă. Ajuns în faţa ferestrei <<de la 
stradă>>, ştii cum sunt casele în Olanda, 
l-a văzut pe marele Cruijff plimbându-se 
prin sufragerie cu micuţul Jordi în braţe 
şi cântându-i, vorbindu-i… N-a mai bătut 
la uşă şi a făcut cale întoarsă. Înţelesese. 
Aşa a fost Kovacs, un antrenor uriaş, 
Marius…”

Şi nea Vanea a închis pentru o clipă 
ochii, ca pentru a reuşi întoarcerea totală 
în timp. „Când a ajuns la Ajax, în 1971, 
olandezii erau cea mai bună echipă 
a lumii. Jucaseră în ’69 şi pierduseră, 
în faţa lui AC Milan, o finală de Cupa 
Campionilor, dar o câştigaseră pe cea 
din ’71, sub conducerea lui Rinus Michels, 
2-0 pe Wembley, cu Panathinaikos-ul lui 
Domazos, Ikonomopoulos, dar mai ales al 
uriaşului Ferenc Puskas…

După aceea, grupul de pistolari de 
la Ajax s-a răzvrătit, ceva s-a întâmplat, 
se zice că Michels încărca prea mult, 
iar şefii au decis să-l cheme pe Kovacs, 
din România. Un pariu cu grad mare de 
risc? Poate, zice nea Vanea, dar Kovacs a 
crezut în el. În prima zi la antrenamente, 
când s-a dus să-i cunoască pe Neeskeus, 
pe Cruijff, pe Blankenburg, pe toţi, băieţii 
au început să-i trimită mingi, aşa, ca din 
întâmplare. Kovacs, care între războaie 
jucase la echipe grele, Ripensia, CAO, 
Charleroi, în Belgia, sau Ferrar Cluj, a 
returnat cu exteriorul. Una, două, trei 
mingi… Stop pe vârful pantofului, apoi 
exterior spre Neeskeus, spre Haan, spre 
Cruijff…”

Nea Vanea mă lasă să fumez o ţigară 
şi continuă, când mă întorc în redacţie 
lângă el şi lângă telefonul de la care a 
pornit totul. „Odată, mi-a povestit Pişti, 
Cruijff i-a amintit despre acea primă zi. 
Mister, dacă am văzut că daţi numai 

CRONICĂ
Ajax-ul lui Ștefan Kovacs
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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cu exteriorul, ne-am zis că aţi fost ceva 
fotbalist mare în tinereţe… Şi ce pantofi 
frumoşi purtaţi!... Altă dată plecam cu 
trenul la Eindhoven, parcă, pentru un 
meci de campionat, zice Pişti Kovacs, aşa 
doriseră ei, băieţii din gaşca lui Cruijff. 
După vreo jumătate de oră i-am găsit 
pe el, pe marele Johann, alături de Rep, 
de Neeskeus şi de Krol, parcă, închişi 
într-un compartiment. Am tras de uşă, 
mi-au deschis, pe jumătate speriaţi, pe 
jumătate miraţi. Jucau poker, fumau. 
Era un fum să-l tai cu… Ştii ce-am făcut, 
Vanea? M-am gândit o secundă. Aveam 
în faţă cei mai mari fotbalişti ai Europei. 
Şi erau ai mei. Le-am cerut voie să mă 
aşez şi eu, mi se pare că Rep, care era 
cel mai tânăr, şi-a cerut scuze şi a zis că 
el rămâne spectator, am cerut cărţi, mi-
am aprins şi eu un Dunhill (Pişti a fumat 
toată viaţa numai Dunhill, zice nea Vanea, 
ca o măsură de siguranţă a poveştii) şi 
până la Eindhoven i-am curăţat de toţi 
banii, de prime de joc, de tot… M-am 
ridicat, am salutat precum comisarul 
Moldovan, cu două degete şi le-am spus: 
<<Domnilor, a fost o plăcere!... Sper că 
după ce veți câștiga mâine cu PSV îmi 
veți face din nou onoarea, pe drumul de 
întoarcere. De fapt n-am nicio îndoială!>> 
Și am ieșit. Au zdrobit PSV-ul, apoi 
Arsenal-ul, în Cupa Campionilor, chiar 
la Londra, apoi, în anul acela, Vanea, am 
luat tot cu ei: și Cupa Campionilor și Cupa 
Intercontinentală și Campionatul…”

Nea Vanea tace. Mă duc până la arhivă, 
doar un minut, nea Vanea, și vin cu ce 
trebuie, ca să înțeleg. 
Ajax Amsterdam 
– Panathinaikos, 2 
iunie 1971, Wembley. 
2-0 pentru olandezii 
antrenați de Rinus 
Michels, inventatorul 
conceptului de 
„fotbal total”. 82.000 
de spectatori. Ajax 
înscrie prin Van Dijk, 
în minutul 5 şi Haan 
în minutul 87.

Pleacă Michels, 
vine Pişti Kovacs, 
prietenul lui nea 

Vanea. După 6 ani de antrenat naţionala, 
după un titlu cu Steaua şi trei Cupe ale 
României.

31 mai 1972, pe de Kuip, din Rotterdam. 
France Football zice că aceea a fost 
ziua în care „s-a jucat cel mai bun 
moment din istoria fotbalului total, Inter 
apărându-se 90 de minute”. Aşadar, 
Ajax – Internazionale Milano 2-0, ambele 
goluri Cruijff, în minutele 47 şi 78. 62.000 
de spectatori. Ajax-ul lui Kovacs: Stuy – 
Suurbier, Hulshoff, Blankenburg – Krol – 
Neeskens, Haan, Mühren – Swart, Cruijff, 
Keizer. La Inter, pe baricade: Bordon, 
Bellugi, Facchetti, Giubertoni, Burgnich 
– Oriali, Bedin, Mazzola, Frustalupi – Jair, 
Boninsegna.

„Nu uita să aminteşti de anotimpul 
pierdut, Marius. Ultima paradă, finala 
cea mai grea a lui Pişti, cea din 1973, de 
pe Maracana din Belgrad, cu Juventus 
Torino. După al treilea trofeu consecutiv, 
Pişti a dus trofeul definitiv la Amsterdam. 
Am fost acolo, 100.000 de spectatori 
erau, italienii jumătate. Rep le-a dat gol 
repede, după 3-4 minute, şi aşa a rămas. 
Pişti l-a descoperit pe Rep, tot el a făcut 
din Neeskeus cel mai bun mijlocaş al 
lumii, la Michels juca fundaş dreapta…

Acela, cu Juventus, a fost ultimul lor 
meci mare. După aceea, în fotbalul 
lumii s-a făcut iarnă, să ştii… Şi ce echipă 
avea Juve, cu Zoff, cu Causio, cu Fabio 
Cappello, cu Altafini, cu Anastasi şi 
Bettega. Dar ce juca Ajax-ul lui Pişti nu 
mai jucase nimeni vreodată şi nici n-avea 
să mai joace!”
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