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EDITORIAL

Semne bune
Justin Ștefan, Secretar General LPF

o discuție, dar îmi cer îngăduința să o
facem săptămâna viitoare, când lucrurile
se vor fi decantat îndeajuns pentru a
ne permite să abordăm cu o anumită
luciditate ceea ce au realizat cei de la CFR
Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și SEPSI
OSK Sfântu Gheorghe.
În definitiv, “faber est suae quisque
fortunae”, adică, din limba latină, “fiecare
este făuritorul propriului său destin”.
Citatul îi aparține lucrării lui Suetoniu,
“Historia rerum in republica Romana
gestarum”, unde istoricul latin pare să
fi anticipat, dacă permiteți o glumă,
celebra vorbă românească “așa cum îți
vei așterne, tot așa vei dormi”!
Superliga a pornit la drum cu dreptul
și acest lucru e dovedit de mai multe
meciuri și cu argumente evidente. Nu
mă refer aici doar la cele 40 de goluri
marcate în primele două etape, ceea ce
nu-i puțin lucru, ci, mai ales, la calitatea
partidelor din acest debut de sezon.
Sigur că drumul e lung, dar s-a plecat cu
dreptul și merită remarcat acest fapt.
Discuția despre calitatea meciurilor
trebuie făcută, pentru că există cu
adevărat o creștere a nivelului de joc
în Superliga României. E corect ca,
atunci când realitatea ne impune să fim
raționali în analizele pe care le facem, să
abordăm fără menajamente și această
latură critică, dar la fel de corect e să
aplaudăm când e de aplaudat.
Altfel, fotbalul românesc este, în aceste
zile și săptămâni, conectat la tururile
preliminare ale cupelor europene, mai
precis spus, ale Conference League.
Și aici merită făcută o analiză, ținută
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Mă rog, înțelesul e limpede și e același.
De adevărul acestuia se vor lovi toate
echipele din Superligă, nu doar cele
implicate în cupele europene și această
nouă și, totodată, veche realitate va
determina rezultatele și performanțele
viitoare. Fotbalul este o proiecție și cu
cât aceasta este mai riguros făcută, cu
atât mai sus vor fi și cluburile direct
implicate în acest proces de confirmare
a valorii lor. O planificare corect gândită
nu poate produce decât efecte pozitive,
ținând cont de datele obiective din
viața fiecărei echipe. Astfel de analize se
produc de ani buni în fotbalul mondial și
stau la baza realității lumii concurențiale
de astăzi. E o cale, poate singura dintre
cele cunoscute, prin care fotbalul se
poate dezvolta, implicând toate fațetele
creșterii sale, din punct de vedere sportiv,
al managementului, al marketingului etc.
Semne bune, așadar, la început de
sezon. Sper și cred că ele vor continua să
se producă!

INTERVIU

Interviu cu Adrian Mihalcea
(antrenor Chindia Târgoviște)
realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

Chindia Târgoviște a început campionatul cu o înfrângere la Botoșani, 2-3, și un egal
la Ploiești, cu FC Hermannstadt, 1-1. Echipa a jucat ofensiv, pe placul suporterilor, și-a
creat ocazii, a și marcat de trei ori în două meciuri, dar nu s-a ales decât cu un punct
din primele runde ale SuperLigii. Din acest sezon, antrenorul echipei este Adrian
Mihalcea, omul care în sezonul precedent a reușit o surpriză plăcută la Slobozia,
conducând-o pe Unirea în play-off-ul Ligii a II-a. Fostul dinamovist e la a doua
experiență pe prima scenă a fotbalului românesc, însă contextul e unul mult mai
liniștit decât cel cu care s-a confruntat la clubul din șoseaua Ștefan cel Mare, în urmă
cu doi ani. Mihalcea e hotărât să producă surpriza în această etapă, pe terenul Farului
Constanța.

1

Domnule Mihalcea,
cum vedeți meciul
cu Farul, de vineri?

Noi ne-am pregătit, din
păcate nu am avut prea
mult timp la dispoziție,
în condițiile în care
luni seară am jucat
cu Hermannstadt. Ne
așteaptă un meci extrem
de dificil, contra unei

echipe care în primele
două etape a luat
maximum de puncte.
Farul este o echipă de
top a campionatului, dar
suntem concentrați și
sunt sigur că vom face
un joc bun, peste cele din
primele runde. Trebuie
să începem să adunăm
puncte!

2

Revine Tiberiu
Căpușă după
suspendarea
care l-a ținut
departe de meciul cu
Hermannstadt. Mai sunt
probleme de lot?
Nu, din fericire. Tot lotul
este valid, avem băieții
apți pentru meciul din
această etapă. Este un
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lucru îmbucurător pentru
noi.

3

Echipa
dumneavoastră
a arătat un fotbal
ofensiv și poftă de joc
în primele meciuri ale
sezonului …
Da, așa e. Din păcate,
am suferit în apărare și
am primit goluri foarte
repede, în primele minute,
atât la Botoșani, cât și la
Ploiești, cu Hermannstadt.
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Nu m-am mai confruntat
cu o asemenea situație în
cariera mea! Dacă pe faza
ofensivă ne-am descurcat,
în apărare încă avem
probleme. Vom lucra la
aceste aspecte. Știam că
începutul de campionat va
fi greu, și nu doar pentru
noi, pentru toată lumea.
Uitați-vă ce rezultate
surprinzătoare s-au
înregistrat până acum.
Noi trebuie să ne rezolvăm
problemele și apoi să
încercăm să arătăm cât

mai bine.

4

Ce le-ați transmis
jucătorilor la
finalul partidei cu
Hermannstadt?
Le-am spus să aibă mult
mai multă încredere în
ei. Au existat momente
în care au părut timorați.
Dacă vom elimina această
teamă, vom arăta ca o
echipă. Trebuie doar să
ne propunem obiective
îndrăznețe la fiecare meci.
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Interviu cu Ioan Filip
(Universitatea Cluj)
realizat de Costi Solovăstru și Octavian Țopa

Ioan Filip este un bihorean născut pe 20 mai 1989 în Criștioru de Sus. A debutat în
prima ligă la Oțelul, într-o partida disputată la Craiova, în urmă cu aproape 12 ani ( 5
noiembrie 2010, Universitatea – Oțelul Galați 0-1). De atunci, a adunat 208 meciuri pe
prima scenă pentru Oțelul, Petrolul Ploiești, Viitorul Constanța, Dinamo și Gaz Metan
Mediaș. A mai evoluat două sezoane în Ungaria, la Debrecen.
A revenit în acest an la Cluj și a pus serios umărul la promovare. Noua ediție a Superligii
îl așează între singurii trei fotbaliști care au reușit gol și pasă de gol în primele două
etape (alături de Bauza și Șerban). Este, de asemenea, fotbalistul cu cel mai mare index
InStat din ultima rundă!

1

De două ori omul
meciului în primele
două etape din
Superligă și pe lângă
asta, ai fost inclus în
echipa etapei a doua.
Ce înseamnă aceste
realizări personale
pentru tine și care e
secretul tău?
Sunt foarte fericit pentru
realizările individuale.
M-aș fi bucurat mai mult
dacă am fi luat șase
puncte, pentru că am fi
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putut face acest lucru.
Le sunt recunoscător și
colegilor, pentru că fără
ei nu aș putea să ajung
să fiu omul meciului
și desigur vreau să-i
mulțumesc antrenorului.
Secretul constă în munca
pe care o depunem zi de
zi.

2

Ai revenit la
Universitatea
Cluj în iarnă.
Te gândeai atunci că
vei reuși promovarea

alături de ”U” și apoi
să începi campionatul
cu două rezultate bune
împotriva a două echipe
puternice?
La promovare mă
gândeam, pentru că
de asta am și venit. Am
ajuns pe Cluj Arena în
urmă cu doi ani cu același
gând, de a promova. Nu
am reușit în primul an,
simțeam că am o treabă
neterminată și am revenit
în iarnă, am reușit să

promovez, dar e adevărat,
nu mă gândeam că în
următoarele două jocuri
voi fi omul meciului.

3

”U” a impresionat
în primele două
meciuri prin
prisma jocului, prin
agresivitatea arătată
în teren. Se simte un
oarecare regret că nu
ați reușit să luați toate
punctele sau măcar să
câștigați un meci din
primele două?
Simțeam că putem mai
mult, am avut și ocazii
mai multe și cred că am
fi meritat să câștigăm
măcar unul dintre cele
două jocuri.

4

Ești unul
dintre jucătorii
experimentați
din lotul Universității, cu
multe meciuri în Liga 1 și

în cupele europene, deci
ai avut ocazia să lucrezi
și cu mulți antrenori.
Cum l-ai descrie tu pe
antrenorul Erik Lincar în
câteva cuvinte?
E un antrenor sincer,
curajoș și care știe ce vrea
de la echipa lui. S-a și
văzut asta în primele două
etape, am fost o echipă
agresivă și care pune
presiune pe adversar.

5

Crezi că acest
grup poate face o
surpriză frumoasă
în noul sezon din
Superliga României?
Asta ne dorim și sperăm
să avem până la sfârșit
același ritm pe care l-am
avut în primele două
etape. Dacă vom reuși
asta, cu siguranță vom fi
revelația campionatului.

6

Primul sezon
în care ai
jucat pentru
Universitatea a fost
marcat de perioada
pandemiei, iar suporterii
nu au fi putut fi aproape
de echipă. Acum, după ce
ai revenit, ai avut ocazia
să joci în fața lor. Cum
simți tu din teren sprijinul
și încurajările lor?
Înseamnă foarte mult.
Îmi aduc aminte că în
pandemie ne auzeam
între noi cum vorbeam pe
teren, se auzea ecoul, era
o liniște care făcea fotbalul
puțin mai urât, dar acum,
de când m-am întors, este
ceva extraordinar să ne
bucurăm la fiecare meci.
În ultimul sezon din Liga
a II-a am avut această
ocazie, să ne bucurăm
la fiecare final de meci
alături de ei. Pentru noi ei
chiar sunt al 12-lea jucător.
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CRONICĂ

Împotriva lui Maradona
realizată de Marius Mitran

Opt ani mai târziu, Gabi Balint a fost pe
bancă în al doilea amical cu argentinienii,
disputat acasă la Messi, la Rosario. E
drept, Messi avea să se nască cinci ani
mai târziu, dar meciul se cheamă că
tot la el acasă a fost!... Suntem în 12 mai
1982, Argentina e campioana lumii entitre şi se pregăteşte pentru Mondialul
din Spania de peste o lună. România a
ratat calificarea la acelaşi turneu final
şi e antrenată de câteva luni de Mircea
Lucescu. Are 36 de ani şi şi-a făcut un lot
tânăr pentru un turneu sud-american
care mai avea în program şi meciurile cu
Peru şi Chile.

Am jucat, în 100 de ani de existenţă
a echipei naţionale, de patru ori cu
Argentina. Miercuri, 10 august 2011, ar
fi fost pentru a cincea oară. Niciodată
tricolorii n-au disputat meciul acasă.
Acum câteva zile am filmat pentru TVR
câteva promo-uri pe stadionul-vedetă,
alături de Gabi Balint, unul dintre cei
patru fotbalişti români care au reuşit
să înscrie în poarta Argentinei. Apropo
de povestea acestor partide. Prima a
fost în 22 aprilie 1974, la Buenos Aires,
pe stadionul Velez Starsfield. Băieţii
lui Valentin Stănescu au condus până
în minutul 57, prin golul marcat în
prima repriză de utistul Attila Kun, dar
viitorii campioni mondiali Houseman şi
Kempes au întors rezultatul. Gabi Balint
îşi amintea bine meciul, mai ales că-l
ştia din poveştile fostului său coechipier,
Ştefan Sameş, titular atunci într-o echipă
cu Iorgulescu, de la UTA, în poartă, cu
Anghelinei de la Braşov, Antonescu de la
Farul, cu dinamoviştii Cornel Dinu, Mircea
Lucescu şi Dudu Georgescu, cu steliştii
Cristache şi Iordănescu, Beldeanu de la
Reşiţa, Marcu de la Craiova şi Broşovschi
(UTA).

La Rosario intrăm în teren cu Moraru
în poartă, apoi Rednic, Gino Iorgulescu,
Andone, Bogdan (juca, evident, la
Corvinul!), Ţicleanu, Bölöni, Klein, Balaci,
Gabor şi Cămătaru. De pe bancă au
mai intrat Augustin, Geolgău şi Turcu,
de la FC Argeş. Balint povesteşte: „Nea
Mircea m-a încălzit o oră. Toată pauza şi
repriza a doua. Mi-a zis că intru în locul lui
Gabor. Romică era însă Balonul de Aur,
cel mai bun junior din lume în 1981, aşa
cum Maradona fusese declarat în 1979, la
Mondialele nu din Australia, nu, că acolo
am fost şi eu cu Gabor, ci din Japonia,
mi se pare... În fine, cu Maradona în
teren, ne-au bătut, gol Ramon Diaz... eu
am continuat să mă încălzesc şi meciul
următor, cu Peru, la Lima. Atunci l-a scos
pe Romică, l-a băgat pe Augustin şi mi-a
făcut semn să continui încălzirea, că îl voi
înlocui chiar pe... Augustin. L-a scos după
25 de minute, într-adevăr, pe Augustin,
dar mi-a cerut tricoul şi l-a băgat tot pe
Gabor! În meciul cu Chile, pe care chiar
l-am câştigat cu 3-2, am intrat însă, la
pauză, în locul lui Klein...”
Al treilea episod e unul oficial. „Suntem
în 1990, la Cupa Mondială, pe San Paolo
din Napoli, de data aceasta cu adevărat
acasă la Maradona, zice Balint. Egalul
ne califică mai departe din grupă. În
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poartă e Lung, apoi Rednic, Andone, Gică
Popescu, Klein, Sabău, Rotariu, Lupescu,
Hagi, Lăcătuş şi eu. Egalez, cu freza,
noroc că aveam pleată, ne conduceau ei,
corner Maradona, cap Monzon.” Balint
povesteşte zâmbind că golul a fost uşor
de marcat, mai greu a fost de ratat la
fazele pe care Hagi i le-a construit, ca la
Steaua, punându-i mingea pe tavă...
La ultima partidă, tot la Mondiale, în
’94, pe Rose Bowl, la Pasadena, California,
Gabi a fost pe bancă, dar n-a mai aşteptat
schimbarea, ca-n ’82. „Aveam tricoul
lui Gabor la mine, glumeşte Găboajă,
dar nu mai era cazul, eram secundul lui
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Iordănescu. A fost prima şi singura dată
când i-am bătut, 3-2, cu dubla lui Ilie
Dumitrescu şi cu golul lui Hagi, marcat
cu dreptul. Pentur ei au dat Balbo şi
Batistuta...”
Balint zâmbeşte iar. „Acum, pe 10
august, voi fi doar spectator.” Îşi declară
admiraţia pentru stadion. Plecăm. Ne
face cu ochiul şi zice „Oare Romică o mai
avea vreun tricou de titular la el?” Din
păcate, meciul de pe 10 august 2011, când
Arena Națională trebuia inaugurată cu
partida împotriva Argentinei, nu s-a mai
disputat. Istoria însă rămâne.
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