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Probabil că fotbalul este perceput de 
cele mai multe ori corect. În sensul de 
joc, de sport, de fenomen care implică și 
un anumit grad de “entertainment”, de 
adevărată bucurie pentru oamenii din 
tribune ori pentru cei care îl privesc de la 
televizor.

Seriozitatea și eficiența sunt și ele două 
elemente obligatorii în cazul în care 
am încerca o definiție a acestui joc și o 
proiecție a sa în societate, de-a lungul 
anilor. Fotbalul e atât de impresionant 
(era să scriu… impresionist!), încât 
capacitatea lui de a provoca emoții pare 
a fi, pentru fani, infinită. La fel și cea de a 
strânge stări de spirit, amintiri și speranțe. 
Însă toate acestea nu se produc fără încă 
un element-cheie, și anume educația din 
fotbal. Munca și educația, pur și simplu.

Bineînțeles, munca e prezentă în viața 
unui jucător, așa cum e și talentul de 
fotbalist! De antrenor, de preparator fizic, 
de medic sau de maseur, de președinte, 
de conducător în fotbal etc. De muncă și 
de talent, în definitiv, este vorba în orice 

construcție. Ce face însă fotbalul atât 
de special? Dar este oare cu adevărat 
deosebit de celelalte sporturi?

Cred că da, este un fenomen social 
special și da, este diferit de oricare alt 
sport grație popularității sale fără egal. 
Francezii au o vorbă în acest sens, cum 
că totul în viață pleacă de la muncă, de 
la educație, de la responsabilitate față de 
tine însuți, dar și față de încrederea pusă 
de ceilalți în tine. Și spun astfel cei care 
au inventat Cupa Campionilor European 
și Cupa Mondială și care acordă, de 
atât de mult timp, “Balonul de aur” și 
“Gheata de aur”: “ Chaque enfant qu’on 
enseigne est un homme qu’on gagne”. 
În traducere, “fiecare copil pe care îl 
instruim este un om pe care îl câștigăm”.

E vorba de rolul cărții, de rolul 
învățământului, toate acestea 
presupunând multă muncă.

Nici în fotbal nu s-a găsit vreun om 
născut învățat, talentul e important, 
desigur, dar fără muncă, fără școală, fără, 
dacă admiteți, o “Academie de fotbal” 
în care creșterea și dezvoltarea să fie 
atent monitorizate, nu se poate face 
performanță. De niciun fel.

Educația unui fotbalist nu înseamnă 
și nu se rezumă doar la “abecedarul 
fotbalului”, așa cum se spune, adică 
pasă, preluare, stop, șut la poartă etc. 
Sigur, toată această gamă de tehnică 
individuală devine necesară în creșterea 
unui talent, dar la fel de importantă este 
felul în care acel talent se raportează la 
jocul propriu-zis și la societate.

De aceea fotbalul, prin popularitatea 
sa, este atât de influent și generos, în 
definitiv.

EDITORIAL
Educația în fotbal
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Adnan Aganovic 
(Sepsi OSK Sf. Gheorghe)
  realizat de Kiss Edit și Octavian Țopa

Adnan Aganovic, mijlocașul croat al echipei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, este unul dintre 
cei mai valoroși și, implicit, respectați fotbaliști străini care au evoluat în Superligă. 
Trecut pe la FC Brașov (2013 – 2015), Farul Constanța (2015) și FCSB (2016 – 2017), a ajuns 
în urmă cu doi ani la Sepsi OSK, alături de care a reușit să câștige Cupa și Supercupa 
României. În această săptămână, și-a sărbătorit ziua de naștere (n.n. născut pe 3 
octombrie 1987, la Dubrovnik). În interviul acordat Buletinului Informativ al LPF, 
jucătorul a dezvăluit cui îi este recunoscător pentru că a ajuns fotbalist, dar a vorbit și 
despre pasiunea sa pentru ... istorie.

1 La mulți ani! 
Săptămâna 
aceasta, pe 3 

octombrie, ai împlinit 
35 de ani. Ce dorință ți-
ai pus când ai suflat în 
lumânări? 

Mulțumesc frumos. Nu 
mi-aș putea dori nimic 
mai mult pentru noi toți, 
atât mie, cât și familiei, 
decât sănătate. Este cel 
mai important lucru.

2 Ai o carieră 
frumoasă în spate. 
Ce a avut cel mai 

important rol: talentul, 
munca sau ambiția?

Toate cele trei sunt 
importante, dar 
întotdeauna m-a 
caracterizat ambiția. 
Unii au mai mult talent, 
alții mai puțin, dar cred 
că munca și ambiția 
pot reprezenta cheia 

succesului. Nu poți 
să ai succes dacă nu 
muncești mult, iar dacă 
ești ambițios, atunci și 
muncești.

3 Care sunt 
persoanele fără 
de care nu ai fi 

ajuns în acest moment al 
carierei tale?

Mama și tata. Părinții 
mei s-au sacrificat mult 

Interviu
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pentru mine. Au trecut și 
printr-un război, atunci 
când eram copil, dar au 
găsit cumva întotdeauna 
modul de a mă împinge 
din spate. Ei sunt cei care 
m-au format să devin ceea 
ce sunt astăzi și cărora 
le datorez faptul că am 
devenit fotbalist.

4 Care a fost cel mai 
bun sfat pe care 
l-ai primit în viață 

și pe care îl aplici și pe 
terenul de fotbal?

Cel mai bun sfat primit 
este că ambiția face 
diferența. Este un lucru 
care mi-a rămas în minte 
de la un antrenor.

5 Care a fost cel 
mai plăcut 
moment, dar și 

care a fost cea mai mare 
dezamăgire din viața ta 
profesională?

Pe plan profesional nu pot 
vorbi de mari dezamăgiri, 
întrucât întotdeauna am 
fost un om echilibrat și am 
știut să analizez lucrurile 
pragmatic și am putut privi 
totul și din alt unghi. Iar 
dacă vorbim de momente 
plăcute, atunci aș evidenția 
meciul cu Manchester City, 

când am jucat la Steaua 
(n.n. FCSB). Cred că a fost 
cel mai frumos lucru trăit 
de mine în fotbal.

6 Ai declarat la un 
moment dat că 
ești pasionat de 

istorie. Există un personaj 
istoric pe care l-ai vedea 
pe terenul de fotbal?

Da, așa este. Mă 
pasionează istoria, îmi 
place să știu cât mai multe 
despre diverse țări. Pot 
să spun că este un hobby  
pentru mine de a mă uita 
la documentare, dar mi-e 
greu să spun ce personaj 
istoric aș putea vedea pe 
terenul de fotbal. În mod 
sigur ar trebui să fie un 
luptător.

7 Vorbești bine 
limba română. Ai 
reușit "kicsit"(puțin 

- n.n.) să înveți și 
maghiara?

Câteva expresii, cum 
ar fi „Jó reggelt” (Bună 
dimineața), „Köszönöm” 
(Mulțumesc), adică cele 
de bază. Este foarte greu, 
fiindcă ar trebui să încep 
de la zero, așa cum a fost 
și atunci când am început 
să învăț limba greacă.

8 Dacă toată cariera 
ta ar fi o melodie, 
ce titlu i-ai da?

Imprevizibilitate.

9 Există vreun mod 
în care ți-ar plăcea 
să marchezi?

Da, ar fi fain ca să marchez 
de la jumătatea terenului. 
M-am uitat la multe astfel 
de goluri și mi-aș dori 
ca să marchez măcar o 
dată și eu de la mijlocul 
terenului. Ar fi mult mai 
frumos decât din foarfecă 
sau în alt mod. 

10 Ce îți propui 
în plan 
personal, dar 

și cu echipa pentru acest 
sezon?

Pe termen scurt, mi-aș 
dori ca să ne calificăm 
în play-off-ul Superligii, 
să avem multe meciuri 
frumoase la Sfântu 
Gheorghe. Este un target 
pe care cred că am putea 
să-l atingem, iar apoi 
mi-aș dori să jucăm din 
nou într-o competiție 
europeană și să ajungem 
în grupe.
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INTERVIU
Interviu cu Luca Banu 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Luca Banu s-a născut pe 31 ianuarie 2005, la Constanța, iar etapa a 12-a i-a adus 
debutul în Superliga României. A intrat pe teren în minutul 81 al partidei cu UTA 
Arad, înlocuindu-l pe Kevin Doukoure, devenind astfel al 57-lea produs al Academiei 
Gheorghe Hagi care intră la o vârstă fragedă pe prima scenă. Component al echipei 
naționale U-18, Luca Banu se anunță un fotbalist promițător.

1 Felicitări pentru 
debut, Luca! Cum 
ai trăit acest 

eveniment?

Mulțumesc tare mult! A 
fost un moment foarte 
frumos, mi-a oferit 
posibilitatea să văd la ce 
nivel sunt seniorii. Mă 
bucur că am intrat bine 
și că am reușit să scot o 
lovitură liberă din care 
a ieșit și golul nostru. 

Repet, m-am simțit 
nemaipomenit de bine.

2 Cum ai trăit 
momentul în care 
antrenorul te-a 

anunțat că urmează să 
intri pe teren?

Vă dați seama, emoțiile 
au fost foarte mari! Dar 
Mister (n.n. antrenorul 
Gheorghe Hagi) mi-a 
dat mult curaj, mi-a spus 

nu mă tem, să intru în 
adversar decis, și mă 
bucur că am depășit 
repede acest prag și că 
mi-am făcut treaba. 

3 În afara loviturii 
libere pe care ai 
obținut-o, ai avut 

și alte dueluri foarte tari 
la mijlocul terenului ...

Eu sunt un mijlocaș box-
to-box, cum se zice, nu 
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pot evita duelurile tari. 
Ca să devin un număr 
”8” bun, trebuie să nu 
mă tem de contactul cu 
adversarul. Și nu mă tem!

4 A contat faptul 
că ai făcut 
pregătirea de vară 

cu echipa mare?

Evident, a contat enorm! 
Această perioadă mi-a 
oferit, pe lângă pregătirea 
fizică, și o uriașă 
experiență mentală. M-a 
ajutat să văd fotbalul 
altfel decât îl anticipam 
ca junior, mi-a oferit 
posibilitatea să urc o 
treaptă importantă în plan 
profesional.

5 Cum ai simțit 
suportul fanilor?

A fost extraordinar de 

frumos ... E greu să găsești 
cuvintele protrivite pentru 
a descrie sentimentul trăit. 
M-am mai simțit așa doar 
la finalele de campionat 
național jucate la juniori.

6 Farul este pe 
primul loc 
în Superliga 

României, presiunea 
rezultatelor crește. Crezi 
că vei prinde multe 
minute în această ediție 
de campionat?

Vă dați seama că trebuie, 
în primul rând, să-mi 
ajut colegii de la U-18. 
Acesta este obiectivul 
meu principal, să devenim 
campioni naționali și să ne 
calificăm în UEFA Youth 
League. Dacă voi mai fi 
chemat la echipa mare, va 
fi un bonus, o răsplată a 
faptului că m-am pregătit 

bine, că am muncit 
susținut la categoria mea 
de vârstă.

7 Gheorghe Hagi 
a spus după 
meci că stilul 

tău de joc seamănă 
cu cel al fostului mare 
internațional Ioan Ovidiu 
Sabău? Știi cine a fost?

(Zâmbește) Cel mai bun 
număr opt din istoria 
României! Bineînțeles 
că știu, internetul și 
televiziunea mă ajută să 
cunosc istoria marilor 
fotbaliști, iar domnul 
Sabău a fost cel mai 
mare pe acest post. Asta 
este părerea mea, nu aș 
vrea să nedreptățesc pe 
cineva. Sunt doar un tânăr 
fotbalist, care își dorește să 
semene cât mai mult cu 
unul dintre idolii săi.
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Am stat răstigniţi pe fotoliile lui Ilie 
vreo patru-cinci ore, timp în care Ilie a 
tot povestit, de prin Arabia, de altădată... 
inclusiv episodul din iarna lui ’82 spre ’83, 
de la Poiană... „Mai ţii minte, Ilie? Te întreb 
şi acum, ca şi atunci... Care e cel mai mare 
fotbalist român din toate timpurile?” „Păi 
atunci, nea Vanea, la Poiana Braşov, ce 
ţi-am zis?” „Că tu.” „Aşa îţi spun şi acum.” 
Nea Vanea a făcut apoi cu ochiul, adică 
uite ce memorie ai, Ilie, eu cu Nedea am 
aprobat pozitiv, am mai desfăcut o bere 
şi atunci Balaci şi-a amintit de meciul 
ăla cu Oltul în poarta căruia era Nedea, 
prin ’81... „Parcă în ’81 era, Mărine, zic... Fii 
atent, Mariuse, ascultă la vorbele astea. 
Mărin era în poartă la Scorniceşti şi avem 
aşa o liberă, pe la vreo 20 de metri... Pun 
ăia zidul, iau mingea şi-i zic ăstuia... ce ţi-
am zis, Mărine?” „Că mi-o dai în dreapta, 
jos, lângă bară...” „Şi?” „Acolo ai dat! Am 
plonjat, baf, şi-am scos-o, tată!” „Bravo, 
Mărine! Fii atent, nea Vanea... avem altă 
lovitură liberă, iau mingea şi-i strig lu’ 
Mărin...” „Că o dai în viclu, în stânga mea!” 
„În vinclu, în stânga ta? Aşa. Da. Şi unde 
am pus-o?” „În stânga mea, la vinclu. Am 
zburat, paf, şi-am scos-o şi p-aia! Bravo, 
Mărine!” „Bravo, Marine! Ascultă, Mariuse 

fii atent... vine a treia lovitură liberă, pe 
la vreo 30 de metri... iar zid... iau mingea, 
eram şi mai departe, şi-i strig... ce-ţi strig, 
Mărine?” „Că dai în vinclul din dreapta 
mea şi că pe-asta n-o mai scot!” „Şi?” „Ai 
dat în vinclu’ din dreapta, frumos, peste 
zid, am plecat direct acolo!...” „Şi?” „Şi gol 
direct!” Ilie face el cu ochiul acum şi trage 
din ţigară.

Am plecat greu de acasă de la Balaci, 
în după-amiaza aia, şi acum eram deja 
la altă ţigară, aşa cum deja începusem 
să spun. Cu pagina de ziar printată, 
arătându-i lui nea Marin Nedea povestea 
celor trei lovituri libere din meciul 
Craiovei cu Oltul. „Da’ vrei să-ţi zic alta, 
mai de pomină, cu Scorniceştiu’?!” „Zi, 
nea Marine!” „Tot de atunci, cred că tot 
din anul ăla... ştii ce se zicea... că e bine să 
asculţi bancuri, să spui bancuri, dar că nu 
e bine să le... scorniceşti!...” „Îl ştiam, da’ 
am râs aşa, pentru tine... zi... dă-i-nainte!”

Nea Marin şi-a scuipat în palme, ca 
pe vremuri, când se pregătea de vreo 
lovitură liberă, a aprins din nou şi zice: 
„Ascultă la vorbele astea, Mariuse, cum 
zicea Ilie... da’ aici e cu penalty-uri, nu e 
cu libere... Dom’le, ăştia, Scorniceştiu’, 
promovaseră prin ’79, le zicea Viitorul, 
al dracu’ viitor. În anul ăla retrogradase 
UTA, luase titlul FC Argeş, atunci când cu 
4-3 în Ştefan cel Mare, în ultima etapă... 
buuuun. Ei, la Scorniceşti, să vezi cum 
era la Scorniceşti. Joacă FC Olt şi CS 
Târgovişte, meci tare, de Cupă. Eu eram 
în poartă, nu iau gol. Dar să vezi ce se 
întâmplă... Cu vreo două zile înainte, 
Halagian îi scoate din lot pe Iovănescu, cu 
care venise de la Piteşti şi pe Alexandru 
Nicolae, poate cel mai bun stoper din 
ţară la ora aia, a ajuns la Dinamo apoi... 
Jucăm la rupere, cu Onuţan, Ciocioană şi 
Ionaşcu, ţine-l minte pe ăsta, şi cu Matei 
pe fund, cu Şoarece, Căţoi şi Rotaru, 
iar în faţă cu Prepeliţă (tatăl lui „Prepe” 
de la U Craiova), Iamandi şi Piţurcă. La 

CRONICĂ
Minunile lui Balaci (II)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Târgovişte, mai cunoscuţi erau portarul 
Voinea, apoi Economu, Eftimie, Greaca şi 
Octavian Popescu. Dom’le, şi p’în minutul 
25, arbitrul, unul cu frica lui Dumnezeu, 
cu nume ciudat, Venus Ciocâlteu îi zicea, 
dă penalty pentru noi. Bate şi înscrie 
Iamandi. Da’ Venus ăsta dă aut de poartă 
după ce portarul lor scosese mingea din 
plasă! Cică se oprise la fentă... Halagian 
îi zice că se repetă în cazuri d-astea, da’ 
Venus ăla, nu – aut de poartă. 6 metri! 
Bine, îi strigă Hala, poate mă elimină 
ăştia, să vezi treabă la Scorniceşti... Acum, 
„fluieraşul” ce-o fi reţinut, ce s-o fi pierdut 
cu firea, că ajungem la prelungiri şi apoi 
0-0 până la penalty-uri... Batem şi noi şi 
ei, până ratează Onuţan. Apoi ratează 
şi Rotaru, de la noi şi el. Dar ăla, Venus 
îl pune să repete, că cică s-a mişcat 
portarul şi Rotaru nu mai greşeşte, apoi 

bate şi dă gol şi Piţi, apoi ăia dau o bară 
şi portarul lor apără încă un şut... Jale! E 
8-7 pentru ei şi mai avem un singur om: 
Ionaşcu. Apărător, săracu’... Trage şi... dă 
afară! Hala îşi pune mâna în cap, eu oftez, 
dar Venus zice <<Mă, mai dă o dată! Iar 
s-a mişcat!>> Dom’le, uite că după ce e 
rău, e şi bun, zicem noi. Bate Ionaşcu şi... 
iar dă afară!! Dar arbitrul nici nu stă pe 
gânduri: <<Ia mai dă, mă, o dată!>> Se 
repetă! Ăia de la Târgovişte, disperaţi... 
Ionaşcu ia mingea şi ratează şi a treia 
oară!! Hala era terminat, noi la fel. Arbitrul 
zice: <<Nea Hala, îl mai pun, dom’le, să 
bată?!>> <<Lasă-l, dom’le, zice Halagian, 
că ăsta bate până mâine dimineaţă şi 
tot nu dă gol! Asta e, ai vrut s-o dregi, 
dar n-a ieşit!>> Zi tu, dacă nu era frumos, 
Mariuse, pe vremea lu’ nea Nicu!”
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on

ică

PAGINA 10

BULETIN INFORMATIV // 7 OCTOMBRIE 2022



instatsport.com

vitalie.ciorici@instatsport.com
+40 759 100 011

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

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV




