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EDITORIAL

Puterea exemplului
Justin Ștefan, Secretar General LPF

sunt dovezi, iar în fotbal aproape totul
înseamnă fapte. Goluri, victorii, puncte,
trofee.

Fotbalul românesc, dar și cel de
pretutindeni, reprezintă, înainte de orice,
o spirală a tradiției care onorează nu doar
istoria, ci și prezentul pe care îl trăim în
acest fenomen.
Iar tradiția se alcătuiește și se sprijină
pe oameni de fotbal care au clădit,
până la urmă, o adevărată mitologie
a performanței. Fotbaliști exemplari,
antrenori exponențiali, conducători
de cluburi care au creat și au susținut
branduri, o lume întreagă care a construit
o fundație pe care astăzi o vedem într-un
proces în continuă expansiune.

Sigur că secolul în care trăim pare
a lăsa foarte liber și cuvântul. Fotbalul
mare este, ori a devenit, între timp,
unul scris, vorbit și extrem de citit,
cunoaștem cu toții în ce epocă a puterii
absolute a presei trăim. Este vremea
televiziunilor, a canalelor de știri în
mod special, a luminilor bine puse și a
umbrelor estompate cu bună știință.
Ne este pe plac sau nu, fotbalul nu se
mai poate dezvolta, economic, în primul
rând, în lipsa mijloacelor de răspândire
a valorilor lui. Și suntem, am senzația,
abia la început, cine știe ce surprize ne
vor mai aștepta pe acest parcurs atât de
sensibil, în care performanțele din teren,
ale echipelor, ori cele individuale, vezi
cultul marilor staruri, Messi, Cristiano
Ronaldo, Neymar junior, ne obligă pe
toți să încercăm să înțelegem puterea
exemplului.
Cluburile mari, gigantice chiar, cu
zeci și sute de milioane de suporteri
răspândiți pe întreaga planetă, au
priceput primele că fotbalul e un joc,
desigur, dar, mai ales, o industrie. Și au
impus această industrie până la a avea
un rang capital social, dar și sentimental.
Un brand, dar și un suflet pe altarul
fotbalului modern.

Francezii au un dicton, o expresie care
și-a căpătat celebritatea și care poate
explica toată această gamă a valorilor:
“Des actes, non des paroles”, adică, într-o
traducere extrem de lejeră, “Fapte, nu
vorbe!”, așa cum latinii aveau un proverb
similar, “res, non verba”. Așadar, “il faut
des actions, et non des paroles”.

Altfel, vorba filozofului, totul e bun în
cea mai bună dintre lumile posibile, iar
fotbalul, e limpede, este o lume în sine
care acționează, totuși, după regulile
universale ale cunoașterii și dezvoltării.
Este, în același timp, și o religie a
timpurilor noi?

Racine a folosit expresia în “Athalie”, e
nevoie de acțiuni și nu de vorbe! Faptele

Probabil că da. Aproape cu certitudine,
da. Vezi puterea exemplului fiecăruia!
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Farul Constanța,
garanția fotbalului spectacol
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Farul Constanța este apreciată de specialiști drept cea mai spectaculoasă din această
ediție de campionat. Indiferent de adversar și de rezultatele obșinute, elevii lui
Gheorghe Hagi au prcaticat același joc de calitate, pe gustul publicului.
Iată lotul utilizat de Farul pe durata sezonului 2021-2022:

PORTARI

Aioani Marian

Tordai Arpad - 3 jocuri

- 37 jocuri

FUNDAŞI

Larie Ionuţ

Georgescu Alex (1 / 0)

- 39 meciuri / 1 gol

Buta Gabriel (4 / 0)
Ghiţă Virgil (24 / 2)
Dussaut Damien (30 / 1)
Mladen Sebastian (32 / 0)
De Nooijer Bradley (38 / 1)

Boboc Radu (25 / 1)
Sîrbu Dan (4 / 0)
Martinovic Vlasti (1 / 0)

Grosu Darius (1 / 0)
Dobrosavlevici Alin (9 / 0)

Borza Sebastian Andrei (3 / 0)

Dănuleasă Gabriel

Bîrzu Teodor Daniel (1 / 0)

(1 / 0)

MIJLOCAŞI

Artean Andrei

- 36 meciuri / 0 goluri

Santos Pires Romario (15 / 0)

Grameni Constantin (30 / 1)
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Pitu Alexi (32 / 0)

Popescu Nicolas (7 / 0)

Mălăele Roberto (1 / 0)

Ciobanu Andrei (31 / 2)

Purece Florin (27 / 1)

Radaslavescu Eduard (24 / 1)

Josemi Macho (2 / 0)

Nedelcu Dragoş (15 / 2)

ATACANŢI

Betancor Jefte

- 35 meciuri / 16 goluri

Bodişteanu Ştefan (2 / 0)
Sali Enes (20 / 1)
Ganea George (14 / 2)

Chiţu Aurelian (13 / 0)
Petre Adrian (33 / 9)
Andronache Luca (2 / 0)

Lopes Fernandes Ely (9 / 0)
Omoh Michael (12 / 2)
Moldoveanu Robert (16 / 2)
Iancu Gabriel (11 / 0)

ANTRENORI

Hagi Gheorghe
- 40 jocuri

CELE MAI MULTE PASE DECISIVE

De Nooijer Bradley
- 6 pase

Pitu Alexi - 5
Moldoveanu Robert - 3
Ciobanu Andrei - 3
Dussaut Damien - 3
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FC Argeş și-a atins obiectivul
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Sezonul 2021-2022 a fost unul bun pentru piteşteni, gruparea argeşeană reuşind
calificarea în premieră în play-off.
Iată lotul utilizat de Andrei Prepeliţă pe durata celor 40 de etape:

PORTARI

Greab Alexandru
- 34 jocuri

Croitoru Flavius Dănuţ - 6 jocuri

Micle George Mihai - 1 joc
FUNDAŞI

Tofan Costinel

- 33 meciuri / 0 goluri

Guerreiro Viana Diogo (29 / 2)
Piţian Andrei (9 / 0)

Turda Grigore (37 / 2)
Boldor Deian (16 / 0)

De Jonghe Jimmy (6 / 0)
Ferreira João Miguel (28 / 1)

Muşat Nicolae C-tin (26 / 0)

Latovlevici Iasmin (24 / 1)

Dumitrașcu Denis (30 / 1)

Dobrosavlevici Alin (14 / 1)

MIJLOCAŞI

Meza Colli David

- 35 meciuri / 0 goluri

Şerban Ionuţ (32 / 4)

Tănase Cristian (23 / 3)
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Palic Antun (20 / 1)

Moisie Claudiu (3 / 0)

Işfan Alexandru (39 / 3)

Raynov Martin (31 / 2)

Honciu Georgian (14 / 0)

Crivac Alexandru (1 / 0)

Dumitru Cristian (30 / 1)

Oprescu Gino (1 / 0)

ATACANŢI

Ganea George

- 13 meciuri / 1 gol

Ribeiro Teles Ruan (11 / 0)
Said Ahmed (26 / 3)
Arias Jafar (19 / 2)

Welo Lupeta Joaquim (5 / 0)

Fatai Kehinde (21 / 2)

ANTRENORI

Andrei Prepeliţă
- 40 jocuri

CELE MAI MULTE PASE DECISIVE

Latovlevici Iasmin
- 4 pase

Said Ahme - 2
Guerreiro Viana Diog - 4
Tănase Cristian - 2
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Cartea lui Țicleanu (II)
realizată de Marius Mitran

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
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!”

Şi deodată ochii lui Ţicleanu s-au
întunecat, glasul i s-a pierdut, strigătele
de până atunci au început să devină
şoapte... Ajunsese cu povestea Maximei
la episodul cel mai dureros, mai trist,
mai crunt: sfârşitul. Eliminarea din
semifinalele Cupei UEFA de către
Benfica, la Craiova, în ziua aceea
infernală de 20 aprilie 1983... „Nu faptul
că am pierdut noaptea de sâmbătă
spre duminică, după ce am bătut
Italia, pe „23 August”, cu pana aia de
autocar nici aproape,nici departe de
Slatina, nici faptul că, ajunşi în Craiova,
cei 6 care jucaseră n-au dormit – între
ei şi Ilie, evident, şi Ghiţă, eu nu!, că
fusesem eliminat în tur, la Florenţa, unde
făcuserăm 0-0 cu campioana lumii –,
nici faptul că în cele trei zile de până
la partidă am făcut cu toţii pelerinaj la
Universitate, să le ducem bilete de meci
profesorilor cu care aveam cursuri şi
examene... Nu. Eu am fost de vină. După
ce Ilie a deschis scorul dintr-o lovitură
liberă executată magnific, portughezii
au început să domine... vorba vine,
portughezi, că pe lângă Chalana sau
Carlos Manuel, cei mai buni au fost
suedezul Stromberg, care nici măcar
n-avea drept de joc, dar asta a fost altă
poveste, şi sârbul Filipovici, care a şi
marcat... Golul lui ne-a eliminat... Ei, acolo,
la faza egalării lor, mingea s-a plimbat
ciudat prin careul nostru, a fost în piciorul
lui Ghiţă, al lui Nae, parcă, apoi şi Silvică
a ieşit prea repede din poartă! Dar eu
am avut vina cea mai mare... Mingea a
sărit, parcă de la Costică, în gheata mea.
(Şi acum, când stau cu Aurică de vorbă
la telefon şi repovesteşte acel moment,
la numele căpitanului lor, glasul i se
îneacă şi îi simt lacrimile pe obraji,
undeva, departe, în munte, la Braşov,
unde se stabilise il capitano.) Dacă te uiţi
pe imagini, vezi că sunt coborât mult,
în marginea careului, să-l ajut pe Ghiţă
Geolgău, pe care nea Tică îl pusese, în
premieră, fundaş dreapta, nici acum
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n-am înţeles, Ghiţă, ce căutai acolo, lipsea
Negoro, suspendat şi, cum îţi zic, mingea
e la mine, pentru o clipă. Sunt cu faţa la
poarta noastră şi nu-l văd, în stânga mea,
venind în presing, pe Filipovici. Puteam
şi mă gândisem o clipă să dau tare în
aut, apoi s-o stopez şi să preiau spre
dreapta, să ies de acolo, cumva... Dar nu
fac aşa! Preiau şi mă întorc spre stânga
mea, dar acolo era deja Filipovici, care
interceptează şi se duce spre gol!”
Ochii lui Aurică îl trădaseră atunci. E
trist, foarte trist, chiar şi acum, la aproape
27 de ani distanţă... Peste încă 11 ani, când
cel mai mare dintre ei s-a dus şi el, îl
trădează glasul. Ce nu spune e că în iarna
acelui an fusese operat de eminentul
chirurg oftalmolog, dr. Olteanu, chiar la
ochiul stâng... De aceea, în martie ’83, la
Kaiserslautern, unde Ştiinţa pierde cu 2-3,
în „sferturi”, Chiose nu joacă titular... Dar
„plămânul” Craiovei nu cedează şi revine
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în joc. Se înşală, însă: vina ratării finalei
nu îi aparţine! Lui şi celorlalţi componenţi
ai Maximei le aparţin doar respiraţiile
prezente până la porţile infinitului!
Destinul a vrut altceva, şi atât. Prin 2011,
în Studioul 3 al TVR, pregătind împreună
seara de Champions League, Aurică mi-a
făcut cu ochiul! Zâmbea. Îi trecuse pentru
o clipă.
Astăzi, Ilie nu mai e, de trei ani și
jumătate...Ghiţă Geolgău e ori acasă,
în Oltenia, ori trimis de FRF undeva la
un trial, la o acțiune unde ochii lui văd
ceea ce puțini au capacitatea să vadă.
Costică Ştefănescu nu mai e nici el, iar
Aurică Ţicleanu e undeva în studioul 3
al TVR şi şopteşte uneori, când crede că
nu îl aud, o frază care se încheie ciudat
și duios: „Dacă ai şti, Marius, ce dor îmi e
câteodată de noi! Cum am fost.”
Cum sunteți, Aurel. Care sunteți.
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