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S-a încheiat sezonul, atât în fotbalul 
românesc, cât și în cel european. A fost 
unul greu, lung, venit după alte două, 
2019-2020 și 2020-2021, desfășurate 
destul de multă vreme în pandemie și, 
oricum am cântări lucrurile, terminate 
puternic influențate de aceasta. Sfârșitul 
acelei perioade a însemnat revenirea la 
o perioadă de normalitate pe care nu 
putem decât să o salutăm, nu doar în 
sport, ori în fotbal, în mod particular, ci și 
în ceea ce privește întreaga desfășurare a 
lucrurilor în societate.

După ce am aflat, nu cu multe zile în 
urmă, numele campioanei României, 
CFR Cluj, titlul cu numărul 8, al 5-lea 
consecutiv,  și al noii deținătoare a Cupei, 
SEPSI Sfântu Gheorghe, o premieră 
pentru acest club în această atât de 
onorantă postură, în Weekend-ul trecut 
am cunoscut, în urma barajului dintre 
Universitatea Craiova (locul 3 în play-
off) și FC Botoșani (locul 2 în play-out), 
și numele celei de-a treia echipe care 
ne va reprezenta în Conference League.  
Universitatea, învingătoare, și-a confirmat 

statutul de favorită. Avem astfel, în 
viitoarea ediție a cupelor europene, care, 
pentru noi, va începe în luna iulie, pe 
CFR Cluj în Champions League, iar pe 
Sepsi, FCSB și Universitatea Craiova în 
Conference League.

Barajele de menținere/promovare au 
dat câștig de cauză Chindiei Târgoviște, 
1-2, în tur, 1-0 și apoi învingătoare la retur, 
după prelungiri și executarea loviturilor 
de departajare, în fața Concordiei Chiajna 
și Universității Cluj, 2-0 și 1-1 în cele două 
manșe cu Dinamo.

Urmează o foarte scurtă vacanță, un 
mic moment de respiro al fotbaliștilor, 
și, imediat, încep pregătirile pentru noul 
sezon. E obișnuitul carusel de vară în care 
ai impresia că timpul are răbdare, da, 
de fapt, toate lucrurile aleargă mai rapid 
decât ai fi crezut.

Sfatul meu pentru acest univers 
minunat al fotbalului? “Hatez-vouă 
lentement!”. Adică?

În traducere din limba franceză, 
“Grăbește-te încet!”, expresia în aparține 
lui Boileau, și se găsește în “Arta poetică”a 
acestuia. Sigur, fotbalul nu e poezie, deși 
a avut și încă mai are poeții săi, de la 
Maradona sau Dobrin până la Messi sau 
Hagi.

Dar fotbalul, societatea în care este 
el situat, timpul său de exprimare, 
care curge de mai bine de un secol și 
jumătate, toate acestea par a construi, 
mai degrabă, o problemă de matematică. 
Necunoscutele din ecuația sezonului 
trecut au devenit, iată, perfect cunoscute. 
Rămâne să începem noul sezon și vom 
avea și răspunsurile. Anul viitor, la aceeași 
oră!

EDITORIAL
Un sfârșit și un început
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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FEATURE
Echipa sezonului 2021-2022
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

La finalul ediției 2021-2022 a Campionatului Național CASA Pariurilor Liga I, Buletinul 
Informativ al Ligii Profesioniste de Fotbal vă prezintă echipa ideală.

NOTĂ: Au fost luate în calcul cifrele statistice din dreptul tuturor fotbaliştilor cu peste 
60 % jocuri disputate, prezenţele în „Echipa etapei”, precum şi de câte ori au fost 
desemnaţi „Jucătorul meciului” de către deţinătorii drepturilor tv.
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Este unul dintre marile câştiguri din acest sezon. A fost 
portarul cu cele mai multe şuturi respinse – 134 (81 %), 
printre ele numărându-se şi trei penalty-uri apărate.

Un fotbalist polivalent, care a contribuit din plin la 
parcursul istoric realizat de ilfoveni. A înscris de trei ori şi a 
oferit o pasă decisivă.

A fost stâlpul celei mai bune defensive din campionat, un 
aspect decisiv în câştigarea celui de-al cincilea titlu la rând 
de către CFR Cluj.

Pe lângă jocul foarte bun practicat în centrul apărării, 
s-a dovedit a fi periculos şi în careul advers. A înscris 
două goluri şi a oferit trei pase de gol.

Este fundaşul stânga cu cel mai bun index Instat (249), 
capitolul ofensiv fiind decisiv în clasarea sa în fruntea ierarhiei 
(două goluri marcate, patru pase de gol, un penalty scos).
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MIJLOCAŞI

ATACANŢI
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Evoluţiile sale au fost apreciate din plin de către microbişti. 
Pe lângă consumul mare de energie din fiecare meci (cel 
mai faultat jucător din campionat - 91 de faulturi suportate), a 
contribuit la reuşitele echipei bucureştene cu şase goluri, nouă 
pase decisive şi trei penalty-uri obţinute. 

Şi în acest sezon, decarul clujenilor a fost jucătorul de nota 
10 care a dus-o pe CFR spre al optulea titlu din istorie, șapte 
dintre ele cu el pe teren. A înscris de 10 ori, a oferit 12 pase 
decisive şi a fost fotbalistul care a prins de cele mai multe 
ori "Echipa etapei" (10 ori).

"Omul trofeu", aşa poate fi numit Dan Petrescu, care şi-a trecut 
în cont al șaselea titlu din cariera de antrenor, egalându-l la 
acest capitol pe legendarul Emeric Jenei, cei doi fiind depăşiţi 
în istoria fotbalului românesc doar de Nicolae Nicușor Dumitru.

S-a impus rapid ca titular. De cele mai multe ori, a dominat 
centrul terenului, recuperând multe mingi (o medie de 
10 recuperări pe meci). Un plus a însemnat şi prestaţia 
din play-off, unde a fost cel mai echilibrat jucător din lotul 
campionilor.

Cel mai bun marcator străin din ediţia 2021-2022 a fost 
principala armă ofensivă a dobrogenilor. Opt dintre cele 16 
goluri marcate au însemnat şi deschideri de scor.

Căpitanul roş-albaştrilor a înscris de 20 de ori şi a câştigat 
pentru al doilea sezon la rând titlul de golgheter. Nouă 
dintre cele 20 de reuşite au fost marcate în faza superioară a 
competiţiei, o performanţă unică în cele șapte ediţii de play-off.

A făcut cel mai bun sezon din carieră! Cu 14 goluri înscrise, 12 
pase decisive şi un penalty scos şi transformat de un alt coleg, 
Ivan a avut cele mai multe contribuţii ofensive din campionatul 
recent încheiat. De asemenea, a fost fotbalistul desemnat de 
cele mai multe ori „Jucătorul meciului” (7 ori).





Fe
at

ur
e

PAGINA 6

BULETIN INFORMATIV //3 IUNIE 2022

FEATURE
10 statistici interesante în CASA Pariurilor Liga I 
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Iată câteva cifre statistice interesante oferite de sezonul 2021-2022:

556 de jucători au bifat cel puţin o 
prezenţă în ultima ediţie, dintre care 
38 au evoluat pentru două echipe. 

194 de jucători au debutat pe prima 
scenă, dintre care 99 autohtoni şi 95 
străini.

Academica Clinceni - 55, Dinamo - 53, 
CFR Cluj - 45, Gaz Metan Mediaș - 41 şi 
Farul Constanța - 39 sunt echipele cu 
cei mai mulţi jucători utilizaţi. La polul 
opus se află Sepsi OSK Sf. Gheorghe, 
CS Mioveni, Rapid - 32, FC Argeş, FC U 
Craiova 1948 - 31 şi FC Voluntari cu doar 
29 de fotbalişti. 

FC U Craiova 1948, Academica Clinceni - 
26, Gaz Metan Mediaș, Dinamo - 17, UTA 
şi FC Botoşani - 14 au fost echipele cu 
cei mai mulţi debutanţi. 
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195 de străini au strâns cel puţin o 
prezenţă, cei mai mulţi provenind 
din Franţa - 17, Croaţia - 14, Brazilia, 
Portugalia - 13 şi Bulgaria - 10. 

143 de jucători, asta însemnând 25,7% 
din totalul celor cu minute, sunt fotbalişti 
autohtoni născuţi după 1 ianuarie 2000. 
Dintre aceştia, 86 au debutat pe prima 
scenă. 

Top 3 vârstnici: Ovidiu Hoban (CFR 
Cluj / 27.12.1982), Emmanuel Culio 
(CFR Cluj / 30.08.1983), Gabriel Tamaş 
(FC Voluntari / 09.11.1983). 

Top 3 cei mai tineri jucători utilizaţi: 
Enes Sali (Farul / 23.02.2006), Andrei 
Dima (Academica / 08.02.2006), 
Andrei Sebastian Borza (Farul / 
12.11.2005). 

Andrei Ivan (Universitatea Craiova) 
a fost fotbalistul desemnat de cele mai 
multe ori "Jucătorul meciului" de către 
deţinătorii drepturilor tv de șapte ori! El 
este urmat în clasament de Malcom 
Edjouma (FC Botoşani / FCSB), Daniel 
Florea (Chindia) şi Bogdan Rusu (CS 
Mioveni), fiecare de câte șase ori. 

Cei mai mulţi străini au fost utilizaţi de 
Academica Clinceni - 24, CFR Cluj - 21, 
Dinamo - 20, FC Botoşani - 18, FC U 
Craiova 1948 - 17, în timp ce FCSB şi CS 
Mioveni au fost formaţiile care s-au bazat 
pe cei mai puţini, fiecare câte 6. 





Uneori, când mi-e foarte dor de cel 
care a fost tatăl meu (ca şi când nu mi-
ar fi totdeauna...), mă gândesc la zilele în 
care mă lua de mână şi mă apăra, prin 
mulţime, mergând cu mine spre stadion. 
Cum spuneam, uneori mă gândesc la 
cum a fost atunci şi, tot uneori, filmul 
merge mai departe şi aproape că văd 
cum era – stadionul, lumea, jucătorii 
alergând, bucuria, omul de alături, 
tranzistorul la urechea altuia...

Echipa naţională e primul capitol al 
vieţii noastre de altădată. Pe 1 iunie 1975, 
de Ziua Copilului, mi-a cumpărat o minge 
de fotbal adevărată – „din piele”, cum se 
zicea – şi am fost prima oară în viaţă pe 
un stadion. Pe „23 August”, la România 
– Scoţia. Mult mai târziu aveam să aflu 
că era un meci oficial, din preliminariile 
Campionatului European.

Aşadar, după trilogia maghiară din 
1972, Budapesta – Bucureşti – Belgrad, 
Valentin Stănescu a preluat naţionala, în 
aprilie 1973, cu un 0-2 la Kiev, oraş gazdă 
al Euro 2012. Pe atunci însă, în acel amical 
cel puţin, capitala RSS Ucraina ne-a 
purtat ghinion, URSS-ul învingându-ne 

cu 2-0, goluri Onişcenko şi Muntean, care 
era român de-al nostru, din Chişinău sau, 
mă rog, moldovean.

În grupă pentru Mondialele din RFG, 
din 1974, România ratează calificarea, 
ieşind pe 2, după RDG, pe care a învins-o 
la Bucureşti, în 27 mai ’73, cu 1-0, gol 
Dumitrache. Din păcate însă începuse 
prost campania, cu un 1-1 în Finlanda 
(în retur le-am dat 9-0!), egalaţi fiind în 
minutul 86 – deschisese scorul Radu 
Nunweiller – după o uriaşă gafă a lui 
Răducanu, Rică ţinând prea mult mingea 
în braţe, după un plonjon artistic… 
Arbitrul, un polonez, Eksztajn, a fluierat o 
indirectă pe 5 metri şi Rissanen a înscris!...

…Vin însă preliminariile pentru 
Europeanul din 1976, primele pe care le-
am văzut „live”, cum se zice astăzi. Vine 
meciul vieţii mele, primul, acel România – 
Scoţia. Suntem într-o grupă cu Scoţia, dar 
şi cu Danemarca şi Spania. Facem 0-0 la 
Copenhaga, în octombrie 1974, celebrul 
meci al lui Dinu, în care căpitanul nostru 
a jucat fluierat fiind la fiecare atingere 
de balon, pentru că intrase tare la un 
danez încă din start… Apoi altă remiză, 
mai celebră: 1-1 pe Santiago Bernabeu, cu 
Spania, cu fabulosul gol al lui Zoli Crişan, 
care a egalat după o cursă solitară, 
trimiţând mingea printre picioarele 
legendarului Iribar!

În fine, pe „23 August”, cu Scoţia, 
echipa condusă din teren de un anume 
Kenny Dalglish…Ţin minte golul lui 
Dudu Georgescu, care mi s-a părut că 
s-a înălţat atunci mulţi metri deasupra 
tuturor, pentru a-şi plasa o imperială 
lovitură de cap. Acum câteva luni, la 
„Replay”, am văzut că era minutul 21, 
că alături de noi doi, de tata şi de mine, 
aşadar, mai erau încă 80.000 de oameni 
pe stadion şi că McQueen, al cărui gol 
îl reţin perfect, a egalat, cu o lovitură 
identică, în minutul 89.

CRONICĂ
Ratarea lui Dobrin
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Ce mi-a rămas perfect însă în minte a 
fost cursa lui Dobrin, cu vreun sfert de 
oră înainte de final. „Gâscanul” a driblat 
scurt doi scoţieni şi a scăpat singur de la 
centrul terenului. Niciun adversar nu i-a 
luat urma, britanicii rămânând blocaţi, 
probabil de admiraţie. Doar portarul lor, 
pe care îl chema Brown, a ieşit curajos 
în întâmpinare. Dobrin l-a driblat, un 
pic cam larg, Brown s-a dezechilibrat şi 
a căzut, apoi Dobrin, singur cu Brown, 
la 30-35 de metri de poarta scoţienilor, 
l-a mai driblat o dată. Şi încă o dată. Nici 
dintre ai noştri n-a mişcat vreunul. Şi erau 
pe teren Dinu, Dumitru, Crişan, Balaci, 
Lucescu, fără să mai punem apărătorii, 
Cheran, Sătmăreanu II, Sandu Gabriel 
şi Anghelini, plus Rică în poartă. La a 
patra fentă, Brown a rămas pe picioare şi, 
sigur pe el, s-a aplecat simplu şi a cules 
mingea din faţa lui Dobrin. A fost henţ, 
normal, şi atât. Pe vremea aceea nu se 
dădea „roşu” pentru o astfel de abatere. 
Dobrin a rămas parcă prins în iarbă şi 
încet, greu, târziu, s-a întors către poarta 
lui Rică. Peste câteva minute, Valentin 
Stănescu l-a înlocuit. (Cu Kun II, aveam 
să aflu...) Apoi, am zis, a egalat McQueen. 
Ne-am dus acasă trişti, amărâţi. Eu 
mai puţin, totuşi, aveam o minge nouă 
adevărată, „de fotbal”. Peste câteva zile 
împlineam 8 ani şi eram fericit.

Nici tata şi nici Dobrin nu mai sunt. 
Nu aici. Echipa naţională există însă şi, în 
numele ei, de ceva 
vreme ni se spun tot 
felul de bazaconii. 
Că am fi rămas fără 
talente (aşa, brusc, 
după 100 de ani de 
fotbal), că suntem 
în lumea a treia – de 
ce nu a patra? –, că 
şi un pic labili psihic 
ne mai dovedim. Mă 
gândesc însă că, de 
pildă, urmaşul direct 
al lui Dobrin, Hagi, 
care a dat singura 

dimensiune înaltă noţiunii de „tricolor”, 
alături de Gică Popescu şi generaţia 
lor, face o Academie care dă 7 jucători 
la singura echipă de juniori calificată 
la un turneu final european. Tot Hagi, 
singurul fotbalist român legitimat şi de 
Real Madrid şi de Barcelona, are nu doar 
amintiri, ca noi toţi, ci şi nevoia dovezii 
acelui stadion plin de recunoştinţă 
pe care i l-am promis acum 10 ani, la 
retragere.

Hagi, discret şi cuceritor prin toată 
dragostea arătată de atâtea şi atâtea ori 
fotbalului, a demonstrat că are acum 
toate datele succesului, ca altădată, când 
era pe teren. El leagă peste ani toată acea 
istorie pe care, în foarte mare măsură, 
tot el a construit-o. Când cei 300 de copii 
ai săi vor creşte, ştim, va fi bine. Ca să 
nu fie însă prea târziu, ar trebui ca Hagi 
să continue acum, el, povestea echipei 
naţionale. E singurul dintre toţi care 
ştie cum a fost şi cum va fi. Şi trecutul, 
şi viitorul naţionalei poartă, evident, 
semnătura lui. De ce nu-i dăm şi şansa 
prezentului singurului om care s-a luat 
de piept cu cei mari şi care, aproape 
mereu, s-a dovedit a le fi superior? Mă 
tot întreb dacă nu cumva şi alţii merită 
să aibă amintiri despre viitor. Să strângă 
în braţe o minge „adevărată” şi să ţină 
pumnii, din tribună, unei alte mari 
„naţionale”. Altfel şi naţionala, ca şi noi, va 
rămâne tot cu sufletul gol.
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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
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FUTSAL
INSTAT TV




