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Nu există, cred, o literatură mai 
frumoasă decât programele de meci 
de odinioară. Întotdeauna am fost și am 
rămas fascinat de cele din Anglia, patria 
fotbalului, la urma urmei, însă și cele care 
au marcat istoria acestui minunat sport, la 
noi, sunt excepționale.

Fotbalul are nevoie de această 
radiografie a clipei, care se 
metamorfozează apoi în povești mai mult 
sau mai puțin nemuritoare. Este vorba 
despre o altă dimensiune a fenomenului, 
una care să potențeze faptele din teren și 
emoțiile din tribune.

Fotbalul însuși a avut marii săi cronicari, 
dincolo de marii săi performeri. Legende 
au devenit și jucătorii, și antrenorii, dar, 
situație foarte rară în alte sporturi, și marii 
ziariști care au comentat, analizat și relatat 
faptele lor. Sunt foarte multe nume care se 
înscriu astăzi în această lume a autorilor de 
povești adevărate. De la făcătorii aproape 
anonimi ai programelor de meci și până 
la grandioasele semnături din ziarele 

de referință ale vremii, cu toții au reușit 
să creeze și să consolideze o mitologie 
adevărată a fotbalului.

Latinii, din care îmi face plăcere deseori 
să citez, aveau o vorbă care sună astfel: 
“Res severa est verum gaudium”, în 
traducere liberă, “Adevărata bucurie 
este un lucru serios”. Marele scriitor antic 
Seneca a lansat această idee în Epistola a 
XXIII-a, către Lucilius, căruia îi scrie “Înainte 
de toate, învață să te bucuri, Lucilius! 
Crede-mă, e un lucru serios adevărata 
bucurie!”

Fotbalul ar trebui să aibă aceste vorbe 
drept motto. Fiind un lucru cu atât mai 
serios cu cât provoacă și aduce o bucurie 
mai mare, mai intensă. Iar pentru ca 
starea aceasta să fie păstrată cât mai 
multă vreme, s-a inventat literatura de 
fotbal, cronica de joc, comentariul care 
a făcut epocă, la noi sau în lume, în 
momentele importante ale competițiilor, 
care, tocmai prin aceasta, au devenit încă 
și mai importante.

Desigur că Ioan Chirilă este uriașul 
nume, patriarhul presei sportive 
românești, așa cum Pedro Escartin a fost 
emblema cronicarilor spanioli. Francezii au 
marile repere în Jean Philippe Rhetacker, 
Thierry Roland ori Guy Larque, italienii 
în Bruno Pizzul sau Giorgio Tosatti. Sud 
americanii au oferit istoriei fotbalului, 
la rândul lor, figuri imense de scriitori și 
comentatori fabuloși, dacă nu ar trebui 
să mă opresc decât la menționarea 
uruguayenilor Eduardo Galeano sau Victor 
Hugo Morales, ultimul relatând pentru 
toate timpurile care vor veni celebrul “gol 
al secolului”, marcat de Maradona la Cupa 
Mondială din Mexic, din 1986, împotriva 
Angliei. Aceasta este, de fapt, bucuria 
adevărată a fotbalului!

EDITORIAL
Pagini de fotbal
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Valentin Țicu 
(Petrolul Ploiești)
  realizat de Ionuț Pană și Octavian Țopa

S-a născut pe 19 septembrie 2000, la Ploiești. Este un ”lup galben” în adevăratul sens 
cuvântului, pentru că a făcut parte din galerie, s-a format la Academia clubului și este 
căpitanul Petrolului de la o vârstă fragedă. Debutul lui Valentin Țicu în Superligă l-a 
aruncat, după doar șase etape, în topul celor mai buni fundași stânga din România, 
conform cifrelor InStat. În ciuda tinereții sale, privește cu o maturitate impresionantă 
viitorul său și al clubului pe care-l iubește ca pe ochii din cap.

1 Cum ai caracteriza 
parcursul pe care 
l-a avut Petrolul 

în acest start de 
campionat, la revenirea, 
după șapte ani, în 
Superliga?

Eu spun că e un parcurs 
normal. E adevărat, 
lumea ne percepe ca pe 
o nou-promovată, dar 
să nu se uite că, totuși, 
suntem Petrolul, un club 
de tradiție în fotbalul 
românesc, iar asta ne 
obligă pe noi, jucătorii, să 
dăm totul și să încercăm 
să obținem maximum 
din fiecare meci.

2 Ați început mai 
greu, totuși, cu 
doua eșecuri, dar 

apoi ați legat rezultatele, 
inclusiv trei victorii 
consecutive, fără gol 
primit. Care e secretul 
acestui reviriment?

Inițial am spus că nu 
avem nimic de pierdut, 
că trebuie să jucăm astfel 
încât să mulțumim pe 
toată lumea. Să jucăm 
și pentru fani, pentru 
spectacol! Au fost meciuri 
bune, frumoase, dar, 
din păcate am pierdut, 
nemeritat sau nu, și cu 
Voluntari, și cu UTA. Apoi, 

am stabilit că e timpul 
să începem să fim mai 
pragmatici, să adunăm 
puncte și am reușit să 
facem asta în ultimele 
etape.

3 Cum vezi viitorul 
apropiat? Ce vă 
trebuie să vă 

mențineți cel puțin la 
acest nivel și, de ce nu, 
să sperați la mai mult?

Ce a fost mai greu zic eu 
că a trecut! Am fost mulți 
jucători care am debutat 
în prima ligă, dar acum 
știm despre ce este vorba, 
la ce să ne așteptăm. Însă, 

Interviu
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în același timp, adevărata 
provocare abia acum 
începe, pentru că trebuie 
să ne menținem pe 
trendul acesta ascendent. 
Cum? Muncind și dând 
totul la antrenamente și 
la meciuri. Și, dacă facem 
asta, nu are cum să nu 
ne iasă ceea ce ne-am 
propus.

4 Vorbeai de 
debutanți… 
Pentru tine cum a 

fost contactul cu primul 
eșalon? 

Am resimțit diferența 
dintre eșaloane, trebuie 
să recunosc asta! Dar, cu 
ajutorul coechipierilor mai 
experimentați, cu sprijinul 
publicului, a părut totul 
ușor, până la urmă. Îmi 
place că se joacă mult 
mai deschis, că înfrunți 
jucători de valoare și 
asta nu poate decât să te 
stimuleze. Și, astfel, te face 
să crești în valoare de la 
meci la meci.

5 Ești un produs 
sută la sută al 
Petrolului, crescut 

aici de la copii și juniori și 
până ai ajuns în postura 
de căpitan al echipei. 

Primul target, să ajungi 
cu Petrolul în primul 
eșalon, l-ai atins. Care ar 
fi următorul tău țel?

Eram junior și îmi 
amintesc ce atmosferă 
incredibilă era atunci 
când echipa mare juca în 
Cupele Europene, cum se 
simțea și se trăia un astfel 
de duel! Clar, următorul 
țel legat de Petrolul 
este acela al debutului 
european. Dar nu mă 
grăbesc, trebuie să luăm 
lucrurile pas cu pas și să 
ajungem să ne îndeplinim 
și acest vis. Fanii, echipa, 
orașul merită astfel de 
meciuri!

6 Cum e să fii 
căpitan, la 21 de 
ani, într-un vestiar 

cu nume „grele”, cum ar 
fi Tamaș, Seto, Cebotaru, 
Gicu Grozav, jucători cu 
multe sezoane petrecute 
la nivel înalt și cu multe 
trofee câștigate?

Încă mai am momente 
când rămân uimit atunci 
când jucătorii cu mare 
experiență din vestiar vin 
la mine și mi se adresează 
cu „căpitane”! Dar, sincer, 
e mult mai ușor decât 

credeam, pentru că ei sunt 
cei care mă ajută! Sunt 
jucători importanți, au o 
experiență bogată, sunt 
echilibrați și, astfel, e foarte 
ușor să ne înțelegem și să 
luăm hotărârile împreună.

7 În ultima vreme 
ai fost unul dintre 
jucătorii convocați 

constant la echipa U-21. 
Care sunt planurile de 
viitor și când te aștepți 
să faci pasul chiar către 
prima reprezentativă?

Pentru moment vreau să 
prind fiecare acțiune a 
naționalei U-21 de până la 
Campionatul European 
din 2022 și, bineînțeles, la 
anul să fiu în lotul care va 
participa la turneul final. 
Îmi doresc enorm să port 
tricolorul pe piept și să 
dau tot ce am mai bun 
în mine pentru România! 
Iar legat de prima 
reprezentativă, o iau încet. 
Important este să-mi fac 
treaba cât mai bine la 
echipa de club și la U-21, să 
mă remarc prin prestațiile 
mele, iar dacă va fi să fiu 
chemat vă dați seama că 
ar fi o mare onoare pentru 
mine.
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INTERVIU
Interviu cu Louis Munteanu 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Louis Munteanu s-a născut pe 16 iunie 2002, la Vaslui. Produs sută la sută al Academiei 
Gheorghe Hagi, a debutat în prima ligă la doar 17 ani și patru luni. Se întâmpla pe 
27 octombrie 2019, în partida Dinamo - Farul 3-2. Primul gol l-a reușit după doar 
câteva zile, pe 1 noiembrie, în victoria de acasă împotriva Chindiei Târgoviște (3-0). 
După numai un an a fost transferat de Fiorentina, unde a evoluat pentru selecționata 
Primavera în 40 de partide, marcând 13 goluri. A făcut parte din toate loturile naționale 
de juniori, fiind selecționat o singură dată și la echipa de tineret. S-a întors sub formă 
de împrumut la Farul Constanța și și-a fixat obiective îndrăznețe.

1 Bine ai revenit 
în Superliga 
României, cu ce 

gânduri te-ai întors?

Mulțumesc. Mă bucur 
enorm că am revenit, 
vreau să am evoluții cât 
mai bune, să dau multe 
goluri și să-mi ajut echipa 
să-și atingă obiectivele.

2 Farul a început 
foarte tare acest 
sezon, crezi că vei 

prinde repede echipa? 

Eu voi face tot ce ține de 

mine. Chiar vorbeam cu 
colegii, la antrenamente, 
că îmi doresc enorm să 
joc în fața acestui public 
cald și să-i fac fericiți pe 
suporteri.

3 În sezonul de 
debut ai evoluat 
în 19 de partide 

și ai marcat trei goluri. 
Crezi că poți egala 
aceste performanțe?

Vă dați seama că îmi 
doresc asta! Mai mult, îmi 
propun să marchez de cel 
puțin trei ori mai mult. 

Mă voi pregăti bine și sper 
să am evoluțiile așteptate 
de mine și de toți cei care 
au încredere în mine.

4 Cum au fost cele 
două sezoane 
petrecute în 

Italia, la Fiorentina?

M-am acomodat 
repede și bine. A fost 
o expreriență sportivă 
deosebită. În primul an, 
am fost la Primavera și 
realizările mele au fost 
apreciate. În al doilea 
an, am urcat la echipa 
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mare, dar aici concurența 
era copleșitoare. Nu 
am evoluat în multe 
meciuri, dar pregătirea 
și experiența acumulată 
sunt puncte câștigate 
în dezvoltarea mea ca 
fotbalist și om. Sper ca 
toate acestea să mă ajute 
acum, în campionatul 
României.

5 În linia de atac 
a Farului sunt 
jucători cu mare 

experiență, Alibec, Torje, 
Morar. Cum vezi această 
concurență?

Concurența ajută 
întotdeauna clubul, 
performanțele lui. Nu mă 
sperie, eu sunt fericit că 
am revenit la echipa pe 
care o iubesc cel mai mult 
și voi face tot ce ține de 
mine pentru a-i mulțumi 
pe suporteri și pe Mister 
(n.n. Gheorghe Hagi), cu 

care am avut tot timpul o 
relație apropiată. Mai mult, 
în tot timpul petrecut 
aici, de când eram doar 
un copil, m-am înțeles 
excelent cu toată lumea, 
mă simt ca acasă.

6 Care este 
fotbalistul tău 
preferat?

Robert Lewandowski. Îmi 
place tot ce face pe teren, 
pot spune că este idolul 
meu.

7 Cum îți petreci 
timpul liber?

Acasă, cu familia, mă mai 
joc pe calculator, butonez 
telefonul. Mai ies cu 
prietenii în jurul casei, mă 
mai uit la seriale. Nu am 
prea mult timp mort între 
pregătire, odihnă, refacere, 
programul echipei. Nu, nu 

fac nimic neobișnuit.

8 Dacă nu ar fi fost 
fotbalul, ce alt 
sport ți-ar fi plăcut 

să practici?

Tenisul de câmp. Sunt fan 
Simona Halep, mai ales că 
este de aici, din Constanța, 
o mândrie pentru țara 
noastră.

9 Ai fost la toate 
loturile naționale 
de juniori. Ai 

gânduri mai sus?

Acesta este și unul dintre 
motivele pentru care 
m-am întors la Farul. 
Vreau să revin în circuitul 
naționalei de tineret 
demonstrând prin jocul de 
la echipa de club că merit 
această onoare. Visez să 
ajung la Euro și să arăt și 
acolo ce știu!
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Odată, după ani în care ne tot marcase, 
în Ştefan cel Mare, Dudu, trecut de 30 
de ani, s-a luptat aproape de unul singur 
cu noi… Craiova era Maxima – Maxima 
atunci şi i-am dominat rău în după-
amiaza aceea… A fost, până la urmă, 2-2, 
cu două goluri Dudu şi două Donose (cei 
doi „D”, ştiu, e inevitabil să nu te gândeşti 
la asta!), un meci crâncen de la care am 
plecat fericiţi, eu cu tata. Cine era însă 
Dudu cu adevărat aveam să aflu peste 17 
ani, într-o duminică.

Undeva în centrul select al oraşului, 
o vilă discretă şi extrem de caldă, ca 
de altfel şi gazdele, domnul şi doamna 
Georgescu. Fosta Gheată (dublă!) de 
Aur a Europei era acum un ochelarist 
elegant, dar doamna, pe cuvânt de 
onoare, impresiona. Blondă, deschisă, 
cuceritoare, i-a povestit reporterului care 
eram viaţa şi cariera soţului, ca să zic aşa, 
minut cu minut. 

„Cu Gheata? Păi, după fiecare 
antrenament la Dinamo rămâneam 
cu Mircea pe teren să...” „Taci, dragă, că 
n-a fost aşa!” intervenea calin doamna 
Georgescu. „Eu cu Nelly Lucescu veneam, 

domnu’ Mitran, la fiecare meci şi la 
fiecare antrenament. În timp ce alţii, care 
se prezintă azi mari dinamovişti, fugeau 
la şpriţ, Dudu şi Mircea rămâneau încă 
o oră, pe ploaie, pe noroi, pe arşiţă, cum 
era, după caz, şi exersau în plus...”

Iar fosta Gheată de Aur confirma, 
întotdeauna, mândru de ce a făcut, de 
ce bine îşi aminteşte consoarta de tot şi 
toate şi de sufletul ei de aur care, iată-l, 
încă se manifestă. Aşa am aflat (şi n-am 
putut scrie atunci, dar după 24 ani sper 
că s-a prescris!) câtă muncă de lămurire 
a dus doamna cu generalii de la Interne 
(unde lucra şi dumneaei) ca Dudu să 
joace la echipa M.I., când trebuie şi cum 
trebuie. Ce om de aur a fost, este şi va 
fi, pentru eternitate, Mircea Lucescu 
(„are, dragă, măcar şireturile de la fiecare 
Gheată!”) şi, aproape previzibil, şi Nelly, 
dar ce dimpotrivă a fost, la toate şi 
mai ales la Dudu, celălalt mare, colosal 
dinamovist, Cornel Dinu.

Un lucru nu mi-a confirmat doamna. 
Povestea care zice că la un meci în 
Franţa, cu naţionala, după ce a reuşit să 
marcheze, Dudu s-ar fi dus spre Valentin 
Stănescu, în aplauzele stadionului şi i-ar fi 
spus: „Nea Tinele, cum se zice, dom’ne, în 
franceză mersi, că vreau să le mulţumesc 
oamenilor!” N-a confirmat, dar parcă nici 
eu n-am întrebat...

Apoi, seara lungindu-se, lângă un 
şemineu splendid, am aflat de unde 
ruptura atât de mare şi de nereparat cu 
Cornel Dinu.

Prin 1984, zice doamna Georgescu, şi 
Dudu confirmă, fosta Gheată de Aur a 
ajuns la Gloria Buzău, alături de Marcu, 
Cramer şi alţii. Era echipa ministrului de 
Interne, „dobitocul” Postelnicu. Ei bine, 
zice doamna, tot atunci la Dinamo, în 
club, Cornel Dinu i-ar fi dat jos de pe 
peretele celebrităţilor, tabloul Ghetei 

CRONICĂ
Dudu Georgescu, uriașul (II)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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de Aur (duble!). Şi l-a pus pe al lui! Dar 
şi Mircea Lucescu, când s-a întors, anul 
următor, la Dinamo, l-a pus la loc şi l-ar fi 
dat jos pe-al lui... în fine, nu mai contează! 
Nu-i aşa că la Dinamo a fost, din toate 
timpurile, aşa, frumos, ca azi?

Acum, când Cristiano Ronaldo şi Messi 
se întrec să-i bată recordul european, de 
47 de goluri marcate la cea de-a doua 
Gheată de Aur, în sezonul ’76-’77, nu 
pot decât să spun că putea fi pus, cu 
lejeritate, lângă cei doi ca simţ al porţii 
şi ca lovitură de cap, pe care cred că a 

avut-o cea mai bună din întreaga istorie 
a fotbalului, peste cea a lui Santillana ori 
a lui Gerd Müller. Tata zicea că nu şi peste 
Dumitrache, favoritul lui de dinainte de 
vara lui 1973, când…

Dumitrache şi Dudu. Tot doi „D”. Tata 
nu uitase vreodată când, prin ’68-’69, 
Deselnicu îi rupsese pe „Central” tricoul 
Mopsului, care îl ameţise în driblinguri, iar 
Dinamo bătuse Ştiinţa lui cu 7-1, parcă… 
Eu nu îl uit pe Dudu, un coşmar plutind 
blând, ca o fatalitate implacabilă…
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