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Titlul acestui editorial, desigur, nu e 
foarte original, dar am citit multe despre 
impactul filmului serial românesc omonim 
din anii ‘80, și cred că se potrivește cu 
ceea ce îmi doresc să comunic. Titlul, 
bineînțeles, nu serialul, care avea cu totul 
și cu totul alte subiecte și coordonate 
istorice…

Dar fotbalul din zilele noastre are atât de 
multe lumini, încât umbrele sunt aproape 
obligatorii, nu credeți? A început, de pildă, 
o nouă ediție a grupelor cupelor europene, 
cu competiția supremă, UEFA Champions 
League, în prim plan. Europa League și 
Conference League sunt, de asemenea, 
poli de uriaș interes. Luminile rampei 
sunt acolo, ca să amintesc alt titlu celebru 
din marea cinematografie universală, 
însă valoarea fotbalului practicat pe 
arenele de cinci stele ale continentului 
nu este doar un spectacol la superlativ, 
ci și o lecție de viață. Care include lecția 

sportivă, lecția de marketing, lecția de 
comunicare, cea de social-media, de 
imagine etc. Reușită evidentă a timpurilor 
moderne, competiția-regină a fotbalului 
de pe întreg mapamondul rămâne un 
model din toate aceste puncte de vedere. 
Umbrele acolo nu există practic, iar dacă 
apar sunt destul de repede estompate. Și 
țin mai degrabă de ultrași, de o anumită 
stare de spirit a publicului, de o tensiune 
care, până la urmă, face și ea parte din 
fenomen…

“Ich bin besser als mein Ruf”, adică 
“sunt mai bun decât reputația mea”, 
replica mai mult decât celebră din piesa 
“Maria Stuart” a lui Friedrich Schiller, 
cred că se potrivește perfect cu valențele 
timpurilor pe care fotbalul le parcurge. 
Fotbalul merită o poveste mai aproape 
de adevărul pe care îl lasă să se vadă. E 
limpede, cred, că e mai mult decât un joc, 
chiar și mai mult decât o industrie, cum 
mulți s-au obișnuit să spună.

Definiția, celebră și ea, cum că fotbalul 
este “un sport de gentlemani practicat de 
golani, în timp ce rugby-ul este un sport 
de golani practicat de gentlemani”, trebuie 
să sufere și ea transformări radicale la nivel 
de percepție, cel puțin.

Acum 150 de ani, fotbalul a avut, poate, 
o faimă proastă împotriva căreia a fost 
nevoit să lupte, iar din această luptă știm 
cu toții ce a rezultat. Luminile și umbrele 
au alternat, s-au amestecat, au generat 
o istorie fabuloasă, au creat personalități, 
legende și momente de neuitat. Cred că 
fotbalul la cel mai înalt nivel nu poate fi 
judecat altfel.

EDITORIAL
Lumini și umbre
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Mirel Rădoi 
(antrenor Universitatea Craiova)
  realizat de Andrei Coadă-Nicolaescu și Octavian Țopa

Mirel Rădoi a preluat din mers Universitatea Craiova. În ciuda vârstei fragede, are o 
carte de vizită impresionantă, antrenând FCSB, naționala U-21 și, mai apoi, echipa 
națională. După o eliminare nemeritată din Europa Conference League, fostul 
selecționer și-a reașezat echipa pe drumul cel bun, reușind să obțină o victorie 
spectaculoasă în ultima etapă.

1 Cu ce gânduri 
ați preluat 
Universitatea 

Craiova?

Am anunțat din primul 
minut că nu am venit 
la Universitatea să 
spun cuvinte mari, ci să 
muncesc, să muncim cu 
toții pentru a ne respecta 
blazonul și suporterii. 
Nu am promis și nu voi 
promite obiective mărețe, 
dar promit că vom face 
tot ce ne stă în putință 

pentru a practica un 
fotbal frumos și eficient. 
Trebuie să luăm fiecare 
partidă în parte și să ne 
pregătim pentru ea ca și 
cum ar fi o finală.

2 Sunteți mulțumit 
de ce ați găsit la 
club?

Eu îmi doresc permanent 
ca echipa să aibă 
personalitate, prestanță 
în joc. La acest capitol 
muncim și vom munci 

susținut. Suntem foarte 
atenți să modelăm 
sistemul de joc în funcție 
de calitățile jucătorilor și 
de forma lor de moment. 

3 Cât de greu a 
atârnat ratarea 
calificării 

în grupele Europa 
Conference League?

Nu a fost ușor, nu mă 
ascund. Mai ales că 
nu am fost inferiori 
adversarului. La prelungiri 

Interviu
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și la penalty-uri este 
loterie, câștigă cine are 
nervii mai tari sau mai 
mult noroc. Pe noi trebuie 
să ne întărească astfel 
de partide, pentru că în 
momentele grele se arată 
caracterele puternice. Ca 
să putem juca din nou la 
acest nivel, trebuie să ne 
întoarcem cu fruntea sus 
în campionat, să luăm în 
serios fiecare meci. Nu e 
timp pentru lamentări!

4 În ultima etapă, 
Universitatea 
a învins Farul 

Constanța, revenind de 
la 1-3. Cum caracterizați 
unul dintre cele mai 
spectaculoase meciuri 
din actuala ediție de 
campionat?

Am avut în față o echipă 
ultra-ofensivă, între cele 
mai bune din Superligă. 
Sigur că mi-aș fi dorit să 
nu trecem prin emoțiile 
acestea, să nu primim 

atât de multe goluri. Am 
început meciul destul 
de modest, dar e bine că 
ne-am revenit în repriza 
a doua. Am greșit multe 
pase, dar băieții mi-au 
spus că nici starea gazonul 
nu era bună. Am jucat în 
partea a doua alt sistem, 
ne-am așezat mai bine în 
teren, circulația mingii a 
fost mai rapidă și astfel am 
reușit să marcăm două 
goluri fără să mai primim 
vreunul.
Sunt bucuros pentru că 
am reușit victoria, cum 
spuneam, în fața uneia 
dintre cele mai solide 
echipe ale campionatului, 
și nu exagerez când afirm 
asta. Evoluează cu atâta 
încredere și determinare, 
are personalitate mare 
și un echilibru defensiv - 
ofensiv cum rar întâlnești.

5 Cum apreciați 
evoluția lui Jovan 
Markovic, unul 

dintre cei mai urmăriți 

tineri jucători din 
competiția internă?

Pe mine nu m-a surprins 
că a marcat de două 
ori, după cum nu mă 
surprind toate realizările 
lui! Eu am fost antrenorul 
care l-a debutat la 
echipa națională și am 
mare încredere în el. În 
momentul de față, mai 
are nevoie de o perioadă 
de timp pentru a atinge 
forma fizică dorită. Îi 
asigurăm pe toți cei care 
văd lucrurile deformat 
că Jovan Markovic are 
greutatea optimă, mai 
are nevoie de timp doar 
pentru o creștere aerobă 
și anaerobă. Cu siguranță, 
va veni momentul când 
”Marco” va putea să 
joace mai multe partide 
consecutive și, cu 
siguranță, va avea reușitele 
dorite de el și de noi, cei 
care-l antrenăm.
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INTERVIU
Interviu cu Gabriel Torje 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

I se spune ”copilul lui Hagi” pentru că actualul său antrenor l-a aruncat în vâltoarea 
primei ligi la doar 16 ani, într-o partidă Politehnica Timișoara – FC Argeș. Născut pe 
22 noiembrie 1989, în orașul de pe malul Begăi, a avut o carieră întinsă la cluburi din 
România, Italia, Spania, Turcia, Georgia și Grecia, și 57 de selecții la echipa națională. 
După o retrogradare dureroasă cu Dinamo și când mulți specialiști s-au grăbit să-l 
vadă drept un fotbalist terminat, Gabriel Torje renaște la Ovidiu sub ochii atenți ai 
mentorului său.

1 În etapa trecută ai 
reușit primele tale 
goluri pentru acest 

club (n.n Universitatea 
Craiova – Farul 4-3). Cum 
te simți?

Pentru mine a fost doar o 
bucurie de moment. Din 
păcate, nu am apucat să 
mă bucur și de victoria 
echipei. Ar fi fost minunat 
ca la finalul meciului 
să fim învingători și să 
rămânem pe primul loc al 
clasamentului.

2 Au fost două 
execuții extrem 
de apreciate de 

suporteri și specialiști. 
Practic, ai decis într-o 

fracțiune de secundă 
unde și cum să trimiți 
mingea spre poartă ...

De regulă, în teren, 
ai doar fracțiune de 
secundă în care trebuie 
să iei decizia potrivită. 
În alte meciuri am luat 
decizii proaste și am 
ratat, acum au fost în 
sfârșit bune. Ne-au ajutat 
să intrăm la pauză în 
avantaj. Din păcate, nu 
am reușit să conservăm 
acest avantaj în partea a 
doua.

3 Ce sentiment îl 
încearcă pe un 
fotbalist, care a a 

avut realizări personale 

minunate, dar care nu 
se poate bucura pe 
deplin de ele la finalul 
meciului?

E o supărare mare! 
Important este rezultatul 
echipei, nu ceea ce 
realizez eu, personal. Nu 
contează că am marcat 
sau nu, rezultatul final nu 
a fost în favoarea noastră.

4 Farul a suferit 
primul insucces 
în nouă etape. 

Cum crezi că veți 
gestiona situația mai 
departe?

Noi nu am sărbătorit 
niciun succes de până 
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acum! La fel vom proceda 
și în continuare. Vom da la 
o parte această înfrângere 
și ne vom concentra la 
meciul care urmează. 
Trebuie să rămânem în 
fruntea clasamentului, 
acesta este obiectivul 
nostru. Pentru moral, 
avem nevoie de o victorie 
duminică.

5 Meciul cu FC Argeș 
este ultimul dintr-o 
serie în care ați 

înfruntat echipele din 
play-off-ul ediției trecute. 
Cum îl simți?

FC Argeș a demonstrat că 
este o echipă valoroasă, o 
știe toată lumea. Noi, însă, 
avem avantajul terenului 
propriu, jucăm acasă. E 
obligatoriu să ne facem 

jocul nostru, strategia 
noastră ... Eu sunt convins 
că putem să câștigăm în 
fața oricărei echipe, am și 
demonstrat asta. Poziția 
actuală în clasament 
vine în sprijinul acestei 
afirmații. Suntem însă 
conștienți că nu există 
în momentul de față o 
echipă favorită la titlu, 
după cum nu există nici 
vreo condamnată certă 
la retrogradare. Toate 
cluburile din Superligă au 
loturi bune, iar noi trebuie 
să fim conștienți de asta, 
să rămânem concentrați 
indiferent de adversar.

6 Lotul Farului 
cuprinde 
mulți jucători 

experimentați, printre 
care te numeri și tu, 

dar și mulți puști veniți 
din Academie. Cum 
funcționează acest mix?

Este o atmosferă bună în 
vestiar, chiar dacă acest 
insucces ne-a tulburat 
pe toți, tineri sau mai 
puțini tineri. Suntem 
conștienți că trebuie 
să trecem împreună 
peste neajunsuri, să 
învățăm din greșeli și 
să rămânem uniți. Doar 
împreună putem obține 
rezultatele dorite de noi și 
de suporteri. Și, a propos 
de suporteri, vreau să 
le mulțumesc că vin în 
număr atât de mare la 
meciuri. E minunat să-i 
simți aproape, atât acasă, 
cât și în deplasare.
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În fine, începe. E faza a doua a grupelor, 
după cele de 4 s-a trecut la grupele 
semifinale, de câte 3. Câştigătoarele celor 
patru grupe merg în semifinale. Grupa 
de foc e Italia, Brazilia şi deţinătoarea 
titlului, Argentina lui Maradona. 
Campioana însă e ieşită deja din joc, a 
pierdut cu Italia, 1-2, dar şi cu Brazilia, 1-3. 
Deci Brazilia are nevoie doar de un egal 
ca să câştige grupa, Italia – de victorie. 
Şi începe. După 5 minute, Italia e în 
delir: Conti ţine mingea şi slalomează, 
lung, printre adversari, îl vede liber pe 
stânga pe Cabrini şi centrarea acestuia, 
o parabolă, e reluată fulgerător de Paolo 
Rossi în gol. Şoc! Tata e însă, contrar 
obiceiului, optimist. De ce n-ar fi? Brazilia 
dansează pe teren, nu joacă. În grupe o 
condusese şi URSS-ul, până în minutul 
75, când Socrates şi apoi Eder, în 88, au 
întors. Apoi şi Scoţia, dar care a „luat” 
apoi 4: Zico, Oscar, Eder şi Falcao. Apoi 
alte 4 Noii Zeelande: Zico, două, Falcao 
şi Serginho. A venit la rând, cum ziceam, 
Argentina, Serginho, Zico, Junior.

Aşa că Brazilia lui Santana dansează. 
În şapte minute egalează, combinaţie 
aiuritoare, neverosimilă Zico – Socrates 

şi „doctorul” îl execută pe Zoff, pe „scurt”. 
Şi Brazilia atacă, atacă, atacă. Cerezo însă 
scoate în centru, cum nu se face, o pasă 
din lateral. Oscar nu e atent şi Rossi, ţinut 
în teren inexplicabil până la acest meci, 
îşi revine: 2-1!

Şi Brazilia atacă. Grandios, învăluitor, 
superb. Junior, Falcao, dr. Socrates, Zico, 
zis şi „Pelé alb”, Eder aruncă tribunele în 
aer. Dar ratează şi minutele trec. Italia lui 
Bearzot rezistă tot mai greu, Bergomi, 
Scirea, Cabrini, Tardelli se strâng în jurul 
lui Zoff. La 40 de ani, „il capitano” e năuc 
între buturi.

...Tata expiră greu. Cât vor rezista? 
E aproape minutul 70 când Falcao 
egalează 2-2. Nu cred până nu văd. Şi 
ce văd? Că Telê Santana, disperat, nu-
şi poate opri băieţii să atace. De ce? De 
ceee? Corner şi acelaşi Rossi deviază 
şutul lui Tardelli: e 3-2 şi mai e un sfert 
de oră. Telê Santana, creatorul celei mai 
bune şi frumoase echipe din istorie, se 
ridică de pe bancă. Şi Zico atacă, doctorul 
Socrates atacă, Eder trăzneşte, dar totul e 
pierdut... Gata. Plâng şi fug în bucătărie. 
Mama nu înţelege. Nu eram şi eu cu 
Italia? Cine a bătut?! Ce ai?

...Au trecut 40 de ani. Ai mei nu mai 
sunt. Am văzut turnee finale de la faţa 
locului, am citit ancheta revistei World 
Soccer din 2010 şi am văzut că echipa 
tuturor timpurilor e Milan-ul lui Sacchi. 
Pentru mine însă nici Barcelona de azi, 
poate cea de mâine, nu e ca Brazilia celor 
15 ani ai mei, de atunci. Nici Santana nu 
mai e. A murit în 2006, la 75 de ani, cu un 
picior, stângul, amputat.

Tot pe Google scrie, dacă-l cauţi, că a 
inventat „jogo bonito”, „the wonderful 
game” şi că iubea Olanda şi pe Neeskens. 
Fusese atacant la Fluminense, unde 
în 9 ani marcase 162 de goluri. 557 de 
jocuri. În 1986 a încercat iar la Mondialul 

CRONICĂ
Între Paolo Rossi și Socrates (II)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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din Mexic. Tot cu Socrates, tot cu Zico, 
tot cu Junior... A pierdut la penalty-uri, 
în sferturi, cu Franţa, dominând tot 
meciul. Apoi a luat titlul cu Sao Paolo şi 
două Cupe Intercontinentale, măturând 
Barcelona lui Cruiff şi Milan-ul lui Capello. 
Ceea ce era de demonstrat. Atunci însă, 
în vara aceea...

...Daţi „Brasil 1982” pe Google. Veţi 
vedea, în doar 5 minute, „one of the all 
time great games of World Cup history”. 
Era ziua mea, 5 iulie 1982 şi aşteptam 
rezultatele la treaptă.

P.S. Am luat, până la urmă. Acum, 
în nopţile astea când mă pregătesc 
să comentez meciurile Mondialului 
din Qatar, pierdut prin studiourile din 
Pangratti ale Televiziunii, îmi aduc 
aminte, mai clar şi mai net, de doctorul 
Socrates, de Rossi şi Zico, de Zoff şi Junior. 
De Oscar de atunci şi de acolo, doar de 
Oscar... Şi de noaptea lungă, până spre 
dimineaţă, în care mama m-a ţinut de 
mână, plimbându-ne prin tot Cişmigiul, 
de la Sfântul Sava la Lazăr, să vedem 
dacă şi cine şi, mai ales, când se afişează 
rezultate. La Lazăr s-au pus ultimele.
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Pentru demo sau ofertă 
ne puteți contacta la:

Soluții statistice și analitice pentru antrenori, jucători, 
scouteri, directori sportivi, ligi profesioniste, cluburi, 
federații

Platforma online InStat Scout cu video ale meciurilor

Rapoarte pentru meciurile proprii și echipele adverse

Rapoarte cu parametrii fizici ai jucătorilor

Servicii filmare și transmisiune online competiții 
sportivesportive
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