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EDITORIAL

Aplauze și speranțe
Justin Ștefan, Secretar General LPF

CFR Cluj și deținătoarea Cupei României,
SEPSI Sfântu Gheorghe, în timp ce prima
etapă din Liga 1 va începe o săptămână
mai târziu. Astfel, speranțele tuturor celor
16 echipe care alcătuiesc, la nivel de club,
fotbalul profesionist românesc, vor fi gata
de întâlnirea cu un sezon care trebuie să
le împlinească. Lucru valabil pentru toată
lumea!
“Libenter homines id, quod volunt,
credunt”, spunea Iulius Cezar, adică, în
traducere, din limba latină, “Oamenii
cred cu bucurie ceea ce își doresc!”

Fotbalul românesc, aflat încă în
pauză competițională, dar deja intrat în
“focurile” pregatirilor de vară, la propriu,
dar și la figurat, își îndreaptă atenția, ca,
de altfel, întreaga noastră societate, spre
performanța lui David Popovici, recent
laureat cu aur la Mondialele de Natație
de la Budapesta. Bravo, David! Bravo,
România!
Este de-a dreptul reconfortant să
aplauzi o astfel de super-cursă spre
medaliile de aur, și asta și facem, din
aceste pagini ale Buletinului informativ
editat de Liga Profesionistă de Fotbal!
Cu mândrie și cu satisfacția de a fi
contemporani cu un astfel de sportiv
fenomen, în vârstă de doar 17 ani! Încă o
dată, felicitări marelui campion român!
Revenind la fotbalul nostru, cel de toate
zilele, să reamintim că începerea noului
sezon, 2022-2023, este prevăzută pentru
ziua de 9 iulie, odată cu disputarea
Supercupei României, meciul dintre
câștigătoarea campionatului precedent,
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E destul de adevărat, această frază,
prezentă în lucrarea sa “De bello Gallico”,
e citată foarte des în sensul în care
suntem de regulă dispuși să suprapunem
realitatea dorințelor noastre. Dar mie
mi se pare o tălmăcire superficială și
departe de un anume sens al cuvintelor.
Eu cred, ca și în cazul unor performanțe
deosebite, sau al unor performeri, al
unor campioni prin excelență, că este
foarte important, dacă nu cumva chiar
esențial, ca mai înainte de toate, să îți
dorești să fii cel mai bun, să crezi că poți
fi cel mai bun, ca o condiție primordială și
definitorie pentru viitorul succes!
Să crezi în tine, să fii primul care
își dorește victoria și abia atunci să
conștientizezi cât de aproape ești de
obținerea ei! O victorie, un triumf care, la
început, erau doar dorințe!
Altfel, bineînțeles că avem în toate
analizele succesului, în paradigma
absolută a performanței, multă muncă,
sacrificii enorme, devotament și credință.
Credința că se poate. Credința, dorința de
a reuși. De a fi numărul 1. După cum s-a
dovedit!

FEATURE

Universitatea Craiova
încheie podiumul ediției 2021-2022
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Universitatea Craiova a fost şi în acest campionat o echipă redutabilă, gruparea
olteană luptând pentru titlu pănă spre finalul sezonului. În plus, s-au remarcat tinerii
din lotul alb-albaştrilor, formaţia craioveană fiind echipa în dreptul căreia găsim cele
mai multe goluri reuşite de fotbaliştii autohtoni eligibili U 21.
Iată lotul utilizat de Universitatea pe durata celor 40 de etape:

PORTARI

Mirko Pigliacelli
- 35 jocuri

Lazar David - 5 jocuri

FUNDAŞI

Vladimir Screciu

- 36 meciuri / 0 goluri

Vătăjelu Bogdan (24 / 0)
Bancu Nicuşor (35 / 2)
Găman Valerică (17 / 0)

Vlădoiu Ştefan (26 / 1)
Bălaşa Mihai (8 / 0)
Constantin Marius (20 / 0)

Conte Antoine (10 / 0)
Papp Paul (21 / 1)

MIJLOCAŞI

Ştefan Baiaram

- 35 meciuri / 8 goluri

Nistor Dan (34 / 3)
Cicâldău Alexandru (1 / 0)
Cîmpanu Alexandru (35 / 6)

Mateiu Alexandru (22 / 1)

Bic Ovidiu (11 / 1)
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Gustavo Vagenin (35 / 10)
Vînă Ionuţ (19 / 2)
Fedele Matteo (9 / 0)
Căpăţînă Mihai (19 / 1)
Constantin Vasile (3 / 0)
Ivanov Antoni (8 / 0)

Houri Lyes (9 / 1)
Creţu Alexandru (27 / 3)
Roguljic Ante (18 / 5)
Călin Alberto (1 / 0)
Sala David (1 / 0)

ATACANŢI

Andrei Ivan

- 33 meciuri / 14 goluri

Markovic Jovan (35 / 13)
Ofosu Reagy (2 / 0)
Trică Atanas (3 / 1)

Koljic Elvir (31 / 4)

Danciu Marian (1 / 0)

ANTRENORI

Laurenţiu Reghecampf
- 38 jocuri

Ouzounidis Marinos - 1 joc

Bon Dragoş - 1 joc
CELE MAI MULTE PASE DECISIVE

Ivan Andrei
- 12 pase

Gustavo Vagenin - 6
Nistor Dan - 5
Koljic Elvir - 4
Bancu Nicuşor - 4

PAGINA 4

Feature

BULETIN INFORMATIV //24 IUNIE 2022

FEATURE

FC Voluntari, revelația
sezonului 2021-2022
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

FC Voluntari a surprins plăcut toată lumea fotbalului în acest sezon, gruparea ilfoveană
reuşind cel mai bun parcurs pe prima scenă din istoria clubului.
Iată lotul utilizat de Liviu Ciobotariu pe durata celor 40 de runde:

PORTARI

Mihai Maximilian Popa
- 35 jocuri / 0 goluri

Rîmniceanu Victor - 5 jocuri

Neacşu Alexandru - (1 / 0)
FUNDAŞI

Gabriel Tamaş

- 35 meciuri / 1 gol

Achim Florin Cosmin (17 / 0)
Briceag Marius (32 / 1)

Ricardinho Varzim (39 / 3)

Costin Cristian (27 / 6)

Armaş Igor (38 / 1)

Ciobotariu Denis (13 / 1)

Vlad Alexandru (18 / 0)

Andreş Vlăduţ Ionuţ (2 / 0)

MIJLOCAŞI

Vadim Raţă

- 38 meciuri / 8 goluri

Droppa Lukas (34 / 1)
Ilie Alexandru Mihai (5 / 0)
Roşu Neluţ (4 / 0)
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Ion Robert (3 / 0)

Merloi George (16 / 0)

Tavares Helder (30 / 1)
Gheorghe Ion (35 / 5)

Meleke Ulrich (29 / 0)

ATACANŢI

Adam Nemec

- 34 meciuri / 7 goluri

Angelov Viktor (6 / 0)
Paraschiv George (10 / 0)
Golan Idan (8 / 0)

Fulop Lorand (36 / 1)

Budescu Constantin (11 / 2)

Lopes Marcelo (38 / 1)

Tehe Olawale Muhamed (6 / 0)

ANTRENORI

Liviu Ciobotariu
- 40 jocuri

CELE MAI MULTE PASE DECISIVE

Gheorghe Ion
- 6 pase

Lopes Marcelo

-5

Raţă Vadim - 4
Fulop Lorand - 3
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CRONICĂ

Cartea lui Țicleanu (I)
realizată de Marius Mitran

încă se mai aude traversând timpul trăirii
și se mărturisește azi.

Joi, 5 mai 2022, Aurel Țicleanu și-a
lansat cartea „Filosofia fotbalului”.
Ceva mai înainte am făcut împreună o
emisiune, la Televiziunea Română, cu
Marian Olaianos.
E important să spun că primul Replay
din 2021 i-a fost dedicat celui cu care
îmi închipuiam în copilărie că semăn.
Aurel Țicleanu. De altfel îi și spun asta
în emisiune, dar cine să te creadă, că
arătam la fel când eram în clasa a zecea,
azi, la 53 de ani, ai mei, sau la 62, ai lui?
Pe care îi împlinea peste doar câteva
zile, pe 20 ianuarie, la mulți ani, Aurel,
să fii sănătos și norocos în toate! E un
Replay care ne-a emoționat, pe Marian
Olaianos, realizatorul lui de atâta timp (de
13 ani suntem împreună, el e încă și mai
vechi, cum spunea Caragiale), pe mine și,
într-un fel aparte, pe fotbalistul cu care
începea întotdeauna, în ziar, în cărți sau
în gând, cea mai bună linie de mijloc
din istoria fotbalului românesc: Țicleanu,
Donose, Balaci, Beldeanu. Plus Irimescu.
Dar aici aș vrea să vă spun o altă
poveste, o istorie a unei secunde sau a
unei șoapte. Sau poate a unui strigăt care

Acum mai bine de 12 ani, pe 7 ianuarie
2010, eram în Kuweit, pentru un film
pe care îl realizam pentru TVR Media
despre cariera celui mai bun fotbalist
român al tuturor timpurilor, Ilie Balaci.
Într-o seară, Ilie, cu care eram la o cafea
într-un mall cât cartierul Pajura, i-a
sunat pe Geolgău şi pe Ţicleanu, şi ei
antrenori, ca şi Marele Blond, în Kuweit
City, şi le-a dat întâlnire a doua zi la
prânz, într-un local superb, undeva pe
ţărmul Mării Arabiei, să mai vorbim,
să mai povestim despre Universitatea
de fotbal Craiova de altădată, de sub
bagheta lui Ilie, bineînţeles... Iniţial, ideea
era ca la întâlnirea noastră să vină şi
Costică Ştefănescu, care antrena tot în
Kuweit sau, mă rog, antrenase, dar se
despărţise de clubul respectiv cu doar
două săptămâni înainte de venirea mea
acolo. Eu ratasem momentul stabilit în
toamna lui 2009 cu Ilie pentru realizarea
filmului. Marele Blond îmi spusese să vin,
dacă pot, de Crăciunul acelui an, pentru
că şeicii care conduceau pe Al-Khazma
antamaseră un meci amical cu Barcelona
lui Messi şi Guardiola. Şeicii plăteau 3
milioane de dolari, iar Barca mai rămânea
trei zile în Golf, după ce tot acolo aveau
să participe şi să câştige Campionatul
Mondial al Cluburilor. Catalanii au venit
şi Ilie a făcut 1-1 cu ei, într-un amical
nu tocmai liniştit, plin de nervi şi cu o
tensiune care nu dădea de înţeles cât
plătiseră arabii pentru a-i mai ţine acolo
pe ai lui Xavi.
Am ajuns până la urmă în ianuarie 2010
şi am ratat şi amicalul cu Barcelona, dar
şi prezenţa lui Costică Ştefănescu, care,
cum spuneam, se despărţise de clubul
din Kuweit pentru a semna cu altul, din
Golf. În fine, acum opt ani aproape, după
ziua neagră de 20 august 2013, vorbind
la Radio Sport Total la telefon cu Aurică
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Ţicleanu despre Costică, despre cum erau
ei şi mai ales despre marea lor ratare,
regretul vieţii tuturor care au fost care
şi care încă mai sunt, meciul cu Benfica
din 20 aprilie 1983, ne-am amintit şi ziua
aceea de la Marea Arabiei, când Ilie, care
azi nu ma îi strânsese lângă el pe Ghiţă şi
pe Aurică, pentru a nu fi singur la crunta
întoarcere în timp care lăsase urme,
strigăte şi şoapte. Ceea ce va urma nu e
un eseu despre ratare, nici despre ochii
lui Ţicleanu 38 de ani mai târziu, ci despre
trei prieteni care au încercat să-şi salveze
viaţa şi n-au reuşit, pentru că toată viaţa
lor s-a scris în acea zi de 20 aprilie 1983, la
Craiova, în acel minut, în acea secundă în
care Filipovici l-a învins pe Lung.
Aşadar, a doua zi, pe o vreme superbă,
ne-am văzut cu toţii în cochetul port de
iahturi din Kuweit: Ilie Balaci cu soţia
sa, Dana, Aurică Ţicleanu cu doamna sa
şi cu fetiţa, îmbrăcată precum Hannah
Montana, Dorian Gugu, secundul lui
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Ilie, dimpreună cu doamna, Geolgău,
căruia i-am urat „La mulţi ani!” pentru
ziua onomastică, eu şi operatorul TVR,
Marian Tăbârgic. Doamnele s-au retras
la o masă, împreună cu domnişoara
Ţicleanu, iar Ilie cu Ghiţă şi cu Dorian la o
alta, în timp ce am început interviul video
cu Aurică, Ţicleanu grăbindu-se un pic,
pentru că avea într-o oră antrenament
cu băieţii săi. Şi a urmat o poveste despre
ce a însemnat pentru Craiova Maxima
Ilie Balaci, ce a însemnat pentru fiecare
dintre ei , care i-au fost coechipieri. Ochii
lui Ţicleanu ardeau, ne întorseserăm
în timp cu aproape 30 de ani, Marian
Tăbârgic ne mai atrăgea atenţia să ne
oprim, ca să schimbe casetele, Ilie şi cu
Ghiţă, la câţiva paşi de noi, îi atrăgeau
ostentativ atenţia lui Aurică: „Ai grijă ce
zici, Chiose, că verificăm după aia pe
film!” „Stai liniştit, Ghiţă, că zic de meciul
cu Bordeaux, că acolo am dat amândoi
gol!”
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