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EDITORIAL

La Orizont, Europa!
Justin Ștefan, Secretar General LPF

Craiova va întâlni pe Vllaznia (Albania), cu
returul jucându-se în Bănie. Urându-le
succes tuturor celor patru reprezentante
ale României și, totodată, ale Ligii 1, și un
traseu cât mai lung în cupele europene,
să spunem că merită să ne oprim o clipă
asupra acestui moment de început de
sezon.

La mijlocul acestei săptămâni a avut
loc, la Nyon, în Elveția, acolo unde se
află sediul UEFA, tragerea la sorți pentru
tururile preliminare din Champions
League, Europa League și Conference
League, echipele din România fiind
implicate în prima și în cea de a treia
competiție europeană, prin campioana
CFR Cluj și, respectiv, prin FCSB, Sepsi
Sfântu Gheorghe și Universitatea Craiova.
Astfel, CFR Cluj va întâlni campioana
Armeniei, Pyunik Erevan, în primul
tur preliminar, având și avantajul de
a juca meciul retur pe teren propriu.
Apoi, în Conference League, FCSB va
juca, în Conference League, de această
dată, cu învingătoarea dintre Saburtalo
(Georgia) și Partizani (Albania), având,
ca și clujenii, meciul retur pe teren
propriu. SEPSI Sfântu Gheorghe va
înfrunta câștigătoarea “dublei” manșe
dintre Olimpija Ljubliana (Slovenia) și
Differdange 03 (Luxemburg), primul meci
fiind în România. În fine, Universitatea
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Francezii, în definitiv cei care au
inventat aceste competiții europene,
fiind la originea Cupei Campionilor
Europeni, așa cum, acum aproape un
veac, Jules Rimet, un alt francez, era la
originea Cupei Mondiale, au o vorbă:
“À l’oeuvre on connaît l’ artisan”, adică
“după operă îl cunoști pe autor”. De fapt,
vorba devenită celebră este un vers din
La Fontaine, fabula “Bondarii și Albinele”.
Ceea ce înseamnă, înainte de toate, că
opera (citește: rezultatele) oglindește
nivelul de pregătire și capacitatea
artistică a autorului.
Vom cunoaște așadar “opera” rezultată
din participarea în cupele europene
în curând, primele meciuri fiind
programate să se joace la începutul lunii
iulie.
Nu am nicio îndoială că toate echipele
noastre se vor califica mai departe,
depășind cu ușurință aceste prime
obstacole, însă foarte important e,
cum spuneam, ca traseul să ducă
spre grupele acestor competiții, abia
atingerea acestor praguri ar însemna cu
adevărat o confirmare a “operei” care se
scrie în acest timp acolo, în prima linie a
competiției cu elita fotbalului european.
Vom vedea ce va fi, însă sunt convins
că va fi bine!

FEATURE

Lotul campioanei CFR Cluj
în ediția 2021 - 2022
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

CFR 1907 Cluj a câştigat campionatul pentru al cincelea sezon consecutiv, ajungând
în prezent la opt titluri și devenind una dintre cele mai de succes echipe din istoria
fotbalului românesc.
Iată lista jucătorilor utilizaţi de ardeleni pe durata celor 40 de etape:

PORTARI

Otto Hindrich
- 19 jocuri

Bălgrădean Cristian - 15 jocuri
Letica Karlo - 4 jocuri
Arlauskis Giedrius - 2 jocuri

FUNDAŞI

Mario Camora

- 31 meciuri / un gol

Manea Cristian (25 / 1)
Cestor Mike (12 / 0)
Bouhenna Rachid (10 / 1)

Sušić Mateo (20 / 0)
Ciobotariu Denis (6 / 0)
Graovac Daniel (29 / 1)
Latovlevici Iasmin (5 / 1)

Burcă Andrei (30 / 2)
Ştefan Florin (8 / 0)
Matias Yuri (14 / 0)
Bălan Rareş (1 / 0)
Dimitrov Kristian (1 / 1)

MIJLOCAŞI

Ciprian Deac

- 39 meciuri / 10 goluri

Chipciu Alexandru (23 / 3)
Tahiri Anas (4 / 1)
Rodriguez Jonathan (5 / 0)

Hoban Ovidiu (4 / 0)

Păun-Alexandru Adrian (36 / 1)
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Sigurjónsson Rúnar

(12 / 3)

Adjei-Boateng "Nana" (32 / 2)

Fofana Guessouma (4 / 0)

Bordeianu Mihai (31 / 1)

Gîdea Mihai Adrian (8 / 0)

Cvek Lovro (3 / 0)

Rodrigues Figueira Roger (2 / 0)

Luca Sergiu (1 / 0)

Itu Cătălin (3 / 0)

Fica Alin (1 / 0)

Culio Emmanuel Juan (8 / 1)

Leaţă George (1 / 0)

ATACANŢI

Debeljuh

- 36 meciuri / 14 goluri

Alibec Denis (12 / 2)
Sacko Hadi (8 / 0)
Neguţ Cristian Daniel (8 / 1)

Petrila Claudiu (31 / 9)

Dugandžić Marko (13 / 1)

Omrani Abdel Billel (30 / 5)

Buş Şergiu (4 / 0)

Costache Valentin (21 / 3)

Birligea Daniel (6 / 1)

ANTRENORI

Dan Petrescu
- etapele cu
nr. 8 - 10 play-off

Şumudică Marius - etapele cu nr. 1-6

Ceclan Ovidiu

- etapa a 7-a

CELE MAI MULTE PASE DE GOL

Ciprian Deac
- 12 pase

Billel Omrani - 9
Claudiu Petrila - 4
Adrian Alexandru Păun - 4
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Lotul vicecampioanei FCSB
în ediția 2021 – 2022
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

FCSB a terminat pe poziţia secundă și şi-a asigurat astfel prezenţa în ediţia următoare
de UEFA Conference League.
Iată lotul uilizat de FCSB pe durata celor 40 de etape:

PORTARI

Andrei Vlad
- 27 jocuri

Straton Cătălin - un joc

Târnovanu Ştefan - 13 jocuri
FUNDAŞI

Iulian Cristea

- 33 meciuri / 2 goluri

Radunovic Risto (30 / 0)
Vucur Stipe (2 / 0)
Şerban Sorin (9 / 0)

Creţu Valentin (28 / 0)

Vinicius Paulo

(25 / 2)

Creţu Alexandru (5 / 0)

Miron Andrei (22 / 1)

Haruţ Denis (11 / 0)

Achim Florin (1 / 0)

MIJLOCAŞI

Florin Tănase

- 34 meciuri / 20 goluri

Oaidă Răzvan (29 / 2)
Popescu Ovidiu (30 / 0)
Perianu Ovidiu (9 / 0)

Moruţan Olimpiu (5 / 1)
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Dumitru Cristian (1 / 0)

Olaru Darius (36 / 6)
Gheorghe Valentin (28 / 6)
Şut Adrian (25 / 3)
Budescu Constantin (10 / 1)

Tănasă Matei (1 / 0)
Edjouma Malcom (14 / 2)
Manolache Luca (1 / 0)

ATACANŢI

Octavian Popescu

- 36 meciuri / 20 goluri

Dumiter Andrei (21 / 3)
Coman Florinel (19 / 0)
Stoica Ianis (32 / 7)

Cordea Andrei (38 / 5)

Mamut Ivan (11 / 1)

Ondrášek Zdeněk (2 / 0)

Keşeru Claudiu (19 / 5)

Musi Alexandru (6 / 0)

Burlacu Andrei (3 / 0)

ANTRENORI

Anton Petrea
- 25 jocuri

Dinu Todoran - 5 jocuri

Edward Iordănescu - 10 jocuri

CELE MAI MULTE PASE DECISIVE

Darius Olaru
- 9 pase

Florin Tănase - 6
Andrei Cordea - 5
Florinel Coman - 4
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CRONICĂ

Balaci, atac în stil italian (II)
realizată de Marius Mitran

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.
După publicitate, două-trei minute,
Cristiana Bota, crainica blondă, zâmbeşte
larg şi anunţă: „Până 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.”
Înapoi la meci, cu o stare ciudată de
eliberare de cârcei, de nervi şi de lacrimi
ţinute în rezervă. Muzica lui James
Last mă făcuse bine. Îl aud pe Cristian

Ţopescu revenind, îi văd pe Lung – acela
a fost meciul vieţii lui! – plutind peste
toţi, pe Cămătaru, cu jambierele lăsate,
târându-l efectiv pe Passarella după el,
pe Balaci distrându-se cu Antognoni...
Rezistăm. Când se termină, Ţopescu
mulţumeşte Craiovei şi aminteşte că
tribuna florentină a tăcut, în sfârşit.
„Legătura acasă, noapte bună! Aici
Florenţa, mulţumesc dumneavoastră
pentru atenţie şi acestei mari echipe
europene care s-a născut aici, în această
seară. Încă o dată, aici Florenţa, legătura
acasă, acolo unde ne întoarcem şi noi
mâine, în jurul prânzului!” Tata e bucuros,
zâmbeşte şi nu ştie să-şi exprime toată
gloria de oltean învingător. Mama zice
că nu crede. Cum, chiar au rezistat,
cum ziceai tu? Vezi, mamă, păi veeezi?!
Sunt vesel, toate îmi merg bine acum,
repet la nesfârşit echipa, Lung, Negrilă,
Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu, Ţicleanu,
Donose, Balaci, Crişan, Cămătaru,
Irimescu. Pe final, când mi-a fost cel mai
frică, mai intraseră Geolgău în locul lui
Ţicleanu şi Beldeanu în locul lui Crişan.
...Eu am rezistat. După 30 de ani,
încă nu ştiu ce a cântat, în acea
pauză, orchestra James Last: tema din
„Vânătoare tragică”, o dramă scrisă de
Michelangelo Antonioni, ori cea din
„Roma, orele 11”? După ani şi ani, mă uit şi
văd că, asta-i culmea, regizorul e acelaşi,
Giuseppe De Santis. Primul e din ’47, al
doilea din ’52. Cred totuşi că e „Vânătoare
tragică”, pentru că e una din puţinele
pelicule ale vremii care are menţionată şi
muzica: compozitor Giuseppe Rosati.
Şi acum, când ştiu tot ce s-a întâmplat
şi avea să se întâmple, cred că nu mănşel. Parcă aşa a spus. Apoi am mâncat.
Mai aveam o oră până la miezul nopţii.
Când am adormit, Ţopescu striga
la Balaci să paseze, mama zâmbea,
închizând ochii pe jumătate, ca
întotdeauna, tata dădea să mă pupe, iar
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orchestra ăluia, James Last, a cântat până
dimineaţă!
Astăzi, când au trecut aproape 39
de ani de când am intrat la liceu, simt
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că echipa aceea nu e doar o amintire.
Dar noaptea aceea e cea pe care mi-o
amintesc mereu. Am avut şi am amintiri
cu toate actele în regulă. Altceva nu mai
am, dar asta aproape că nu mai contează.

Soluții statistice și analitice pentru antrenori, jucători,
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Rapoarte cu parametrii ﬁzici ai jucătorilor
Servicii ﬁlmare și transmisiune online competiții
sportive
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