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EDITORIAL

O lume liniștită
Justin Ștefan, Secretar General LPF

Ideea ar fi că marile bătălii din sezonul
care va veni se pregătesc încă de pe
baricadele liniștii de azi. Se fac noile loturi,
se pun la punct transferuri, se calculează
pașii unei reușite în care cred toți, și care,
cel puțin deocamdată, e posibilă pentru
fiecare, până la proba contrarie. Astfel
realizăm că, de fapt, nu e vorba despre o
vacanță în adevăratul sens al cuvântului.
Lumea fotbalului se agită, caută noi
soluții, iar timpul nu e niciodată suficient.
Așa se face că suntem pe drumul la
capătul căruia speranța e încă intactă.

Dacă admitem că fotbalul reprezintă
în sine o lume, atunci, în aceste zile,
lumea aceasta se pregătește de ieșirea
din vacanță și de începerea pregătirilor
în vederea unui nou sezon competițional.
Asta în ceea ce ne privește, pentru că în
cele cinci mari campionate, pe care le
reamintesc acum, într-o ordine aleatorie,
Bundesliga, Premier League, Serie A, La
Liga și Ligue 1, vacanțele abia au început,
ori urmează să înceapă, pentru fotbaliștii
angajați cu echipele lor naționale în
meciurile din Conference League, lucru
valabil, de altfel, și pentru internaționalii
noștri, ca și pentru toți jucătorii prinși în
acest calendar UEFA, rezervat partidelor
din Liga Națiunilor.
Oricum am calcula, acum, lumea
fotbalului e, totuși, în mare parte, într-o
stare de expectativă. E o lume liniștită
și mai puțin spectaculoasă, dar liniștea
e doar aparentă. Învățăm și din asta,
desigur! Cum învățăm din toate.
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“Non omnia possumus omnes”,
adică “nu toți putem de toate”, scria
Vergiliu, sensul fiind că nu putem ști
sau face totul și încă la fel de bine la
fiecare capitol. Și, în cazul fotbalului,
condiționarea e dată de factorul
economic, faci ceea ce îți permite un
anumit buget. Transferi sau cumperi
un jucător? Ai grijă la ce fel de investiție
faci! Lucru valabil și la Real Madrid și la
Barcelona. La noi sau aiurea, operațiunile
matematicii sunt aceleași. Adică cele mai
importante dintre toate operațiunile care
pregătesc marile partide de mai târziu.
Ca să nu mai spunem și că esența, vorba
unui mare scriitor român, nu este altceva
decât “un snop de amănunte”! Detaliile,
bine analizate, pot fi determinante acum,
în “liniște”, în ceea ce în viitor va însemna
o luptă de proporții.
Altfel, această perioadă de calm
aparent e necesară, dar nu și suficientă
în a garanta un eventual succes de mai
târziu. Nu toți putem face de toate, e
perfect adevărat. Însă toți am putea face
câte ceva bine. Și ar fi suficient pentru
progres.

FEATURE

Clasamentul principalilor marcatori
ai ediției 2021 – 2022
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

244 de jucători au înscris cel puţin un gol în ediţia 2021 - 2022 a Campionatului
Național CASA Pariurilor Liga 1.
Florin Tănase şi-a trecut în palmares pentru al doilea sezon la rând titlul de golgheter,
decarul roş-albaştrilor înscriind cel puţin un gol în 13 dintre cele 34 de meciuri în
care s-a aflat pe teren. După Revoluţie (sezonul 1989 - 1990), un singur jucător a mai
câştigat de două ori la rând titlul de golgheter, având în fiecare campionat cel puţin 20
de reuşite. Acesta a fost Gheorghe Craioveanu (Universitatea Craiova), în edițiile 1993 1994 (21 goluri) şi 1994 - 1995 (27 de goluri).

TOP MARCATORI EDIŢIA 2021 - 2022

Florin

Jefte

Tănase

Betancor

20

16

GOLURI

GOLURI

FCSB

FARUL CONSTANȚA

Gabriel

Andrei

Debeljuh

Ivan

14

14

GOLURI

GOLURI

CFR CLUJ

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Jovan

Andrea

Markovic

Compagno

13

12

GOLURI

GOLURI

UNIVERSITATEA CRAIOVA

FC U 1948

Ciprian

Gustavo

Deac

Vagenin

10

10

GOLURI

GOLURI

CFR CLUJ

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Octavian

Adrian

Popescu

Petre

10

GOLURI
FCSB

9

GOLURI
FARUL CONSTANȚA
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Claudiu

Mihai

Petrila

Roman II

9

9

GOLURI

GOLURI

CFR CLUJ

FC BOTOŞANI

Bogdan
Rusu

9

GOLURI
CS MIOVENI

CEI MAI BUNI MARCATORI DIN PLAY-OFF-UL EDIȚIEI 2021 - 2022

Florin

Gabriel

Tănase

Debeljuh

9

5

GOLURI

GOLURI

FCSB

CFR CLUJ

Ştefan

Jovan

Baiaram

Markovic

4

4

GOLURI

GOLURI

UNIVERSITATEA CRAIOVA

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Darius
Olaru

4

GOLURI
FCSB

CEI MAI BUNI MARCATORI DIN PLAY-OUT-UL EDIȚIEI 2021 - 2022

Alexandru

Mihai

Tudorie

Roman II

5

5

GOLURI

GOLURI

SEPSI OSK

FC BOTOŞANI

Andrea

Compagno

5

GOLURI
FC U 1948
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Clasamentul pasatorilor decisivi
în ediția 2021 – 2022
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

În cele ce urmează vă prezentăm cei mai buni pasatori ai ediției de campionat care
tocmai s-a încheiat. Între jucătorii consacrați, surpriza plăcută este tânărul Rareș Ilie,
la primul său sezon pe prima scenă a fotbalului românesc. Meritorie este și clasarea în
Top 6 a principalului marcator al campionatului, Florin Tănase.

TOPUL PASATORILOR DECISIVI ÎN EDIȚIA 2021 – 2022

Ciprian

Andrei

Deac

Ivan

12

12

PASE
DECISIVE

PASE
DECISIVE

CFR CLUJ

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Rareş

Darius

Ilie

Olaru

10

9

PASE
DECISIVE

PASE
DECISIVE

RAPID

FCSB

Abdel

Ronaldo

Billel Omrani

Deaconu

9

7

PASE
DECISIVE

PASE
DECISIVE

CFR CLUJ

ex-GAZ METAN

William

Bradley

Baeten

de Nooijer

6

6

PASE
DECISIVE

PASE
DECISIVE

FC U 1948

FARUL CONSTANȚA

Ion

Gustavo

Gheorghe

Vagenin

6

PASE
DECISIVE
FC VOLUNTARI
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6

PASE
DECISIVE
UNIVERSITATEA CRAIOVA

Florin
Tănase

6

PASE
DECISIVE
FCSB

CEI MAI BUNI PASATORI DECISIVI DIN PLAY-OFF:

Andrei

Darius

Ivan

Olaru

6

5

PASE
DECISIVE

PASE
DECISIVE

UNIVERSITATEA CRAIOVA

FCSB

Ciprian

Elvir

Deac

Koljic

5

4

PASE
DECISIVE

PASE
DECISIVE

CFR CLUJ

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Billel

Omrani

4

PASE
DECISIVE
CFR CLUJ

CEI MAI BUNI PASATORI DECISIVI DIN PLAY-OUT:

Rareş

Istvan

Ilie

Fulop

5

4

PASE
DECISIVE
RAPID

PASE
DECISIVE
SEPSI OSK
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Balaci, atac în stil italian (I)
realizată de Marius Mitran

penalty! A transformat Antognoni şi era
abia minutul 12! În tur, în repriza a doua,
cu 45.000 de oameni în spate, Craiova
întorsese la 3-1, Ungureanu (55), Cârţu
(72), Balaci (86). Şi mai nimeriserăm şi
bara de două ori!

Cea mai puternică emoţie din toţi anii
Maximei e una care traversează timpul
şi vine nu de pe un stadion în care să
mă aflu la vreun meci al Craiovei, ci din
faţa televizorului nostru Diamant. E
29 septembrie 1982. E abia primul tur
din acea serie care avea s-o ducă pe
Craiova, în primăvara anului următor,
la câteva minute de finala Cupei UEFA.
E seară şi e pauză la Florenţa, acolo
unde Craiova trebuie să reziste în faţa
Fiorentinei, fără să ia gol, încă o repriză.
Cu două săptămâni în urmă, în chiar
prima mea zi de liceu, pe 15 septembrie,
tot aşa fusese la pauză: 0-1, marcase
argentinianul Daniel Bertoni, cu capul.
Lung ieşise complet aiurea, în ultimul
minut al reprizei şi campionul mondial
din ’78 nu iertase. De altfel, Fiorentina
avea patru campioni ai lumii în teren:
căpitanul Argentinei, Daniel Passarella şi
Bertoni, în ’78, Antognoni, conducătorul
de joc al Italiei, campioană mondială cu
două luni în urmă, în Spania, şi Graziani.
Acum,la retur, înscrisese Antognoni,
dintr-un penalty. Massaro plonjase
artistic şi, vai, evident fals, Irimescu
întinsese naiv piciorul stâng, în faţa
lui, iar elveţianul Daina atât a aşteptat:

Acum, mă întorc, e pauză la Florenţa.
E 0-1 şi suntem calificaţi la scorul ăsta,
dar vocea lui Cristian Ţopescu, care dă
legătura acasă, e prea gravă ca să sper.
Se aude bizar, ca printr-un tub, învăluită
de celelalte voci, zeci de mii, care urlă:
„Viola! Viola! Viola!” Ţopescu încheie: „Să
sperăm că Universitatea va rezista în faţa
acestui infern pe care mărturisesc că nu
l-am mai văzut sau trăit nicăieri în viaţa
mea, pe niciun stadion. Legătura acasă,
revenim după pauză...” Brusc, meciul
dispare şi mă trezesc cu alte imagini,
simt că o mână nevăzută mă fixează
înapoi în timp. Dacă închid pentru o
clipă ochii, lumea e alta. Am iar 15 ani,
răsfoiesc, de nervi, orarul pe care abia azi
ni l-au dat de la şcoală, am mers la ore,
două săptămâni, după unul provizoriu.
Nu reţin nimic, oricum. Sunt la profilul
mecanică, avem tot timpul matematică
şi fizică, asta e tot ce percep. Nu e un
avantaj pentru mine, dar nu am ce să mai
fac. Poate că trebuie să plătesc pentru
ca echipa să reziste în noaptea asta la
Florenţa. Oricum, nu cred că vom rezista,
aşa, fără un soi de sacrificii… Văd şi acum
sufrageria unde mama a pus masa, ştie
că în pauză se poate mânca. E timp. A
prăjit nişte pulpe de pui, a făcut piure şi
o salată mare. Tata nici nu priveşte masa,
el, care e un gurmand. Eu sunt sus, pe
tăblia fotoliului pat, cu genunchii la gură.
Cu o oră în urmă mi-era foame. Sunt în
clasa a noua, deci învăţ după-amiază, la
Liceul Lazăr. Fac o oră şi jumătate până
în Otopeni, cu tramvaiul 3 de la Cişmigiu,
apoi cu 149 de la Casa Scânteii. Am
ajuns în buza meciului şi am zis da când
m-a întrebat mama dacă mănânc. Nu
mănânc. Mama simte că e în neregulă
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ceva şi, ca întotdeauna, ştie să schimbe
în bine. Mă simte pe mine. Înţeleg, dar
în minte am tot felul de tâmpenii: dacă
nu pun picioarele pe fotoliu un minut
– nu luăm gol! Număr în gând: 1, 2, 3,
4... Pierd şirul. Reiau. Dacă nu mă uit la
televizor un minut – iar rezistăm! 1, 2, 3, 4,
5, 6... Pierd. Mă uit. Pentru că mama s-a
oprit în mijlocul camerei, cu un cuţit în
mână, suspendată de admiraţie. Joacă
teatru. Sau nu? După publicitate, douătrei minute, Cristiana Bota, crainica
blondă, zâmbeşte larg şi anunţă: „Până
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la reluarea partidei de la Florenţa, dintre
Fiorentina şi Universitatea Craiova, vă
lăsăm în compania orchestrei conduse
de James Last.” Şi iar zâmbet. Muzica
pătrunde în sufragerie, uit de pariurile
mele interioare, şi de piure, şi o stare de
bine îmi alungă groaza de repriza a doua.
Mama se întoarce, zâmbeşte şi zice... şi
aici nu mai ţin minte exact. Ori ea a spus
ambele variante, ori eu am suprapus
fraza de atunci cu alta. Muzica era
impecabilă şi ea spune: „Asta e tema din
Vânătoare tragică. Ori din Roma, orele 11.”

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
sportive

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV
instatsport.com
Pentru demo sau ofertă
ne puteți contacta la:
vitalie.ciorici@instatsport.com
+40 759 100 011

