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Fotbalul românesc a fost reprezentat 
de patru echipe în cupele europene în 
acest sezon, mai concret spus, de către 
CFR Cluj, în preliminariile Champions 
League, respectiv de FCSB, SEPSI Sfântu 
Gheorghe și Universitatea Craiova în 
preliminariile UEFA Conference League. 
Echipa campioană a României merge 
mai departe în această competiție, având 
programate, în cea de a doua jumătate a 
lunii februarie a anului viitor, dubla manșă 
din “16”- imile din Conference League în 
compania unui mare club italian, Lazio 
Roma. Învinsă, în vară, și eliminată din 
Liga Campionilor de către armenii de 
la Pyunik Erevan, CFR Cluj și-a regăsit 
rapid cadența, calificându-se în grupele 
competiției amintite mai sus și terminând 
acolo pe un foarte bun loc secund, după 
turcii de la Sivasspor, înaintea cehilor de la 
Slavia Praga, echipă pe care băieții lui Dan 
Petrescu au învins-o în ambele manșe, 
dar și în fața kosovarilor de la Ballkani. E 
bine de reamintit acest traseu, pentru 

a sublinia încă o dată performanța 
campioanei României.

De asemenea, trebuie subliniată și 
calificarea în grupele aceleiași competiții 
a vicecampioanei țării noastre, FC FCSB, 
într-o companie extrem de dificilă, 
cu englezii de la West Ham United, 
belgienii de la Anderlecht și danezii de 
la Sillkeborg.. Universitatea Craiova, ca să 
refacem întreg tabloul, a fost la un pas de 
a reuși, la rândul său, să intre, în premieră 
pentru club, în grupe, tot în Conference, 
dar a pierdut, după prelungiri și lovituri 
de departajare, returul play-off-ului 
cu israelienii de la Hapoel Beer Sheva, 
după 1-1 în tur și repetarea aceluiași 
scor în manșa secundă. Întregim 
tabloul european al sezonului în curs 
cu meritele ce li se cuvin și celor de la 
SEPSI, care i-au eliminat pe slovenii de 
la Olimpija Ljubljana, dar au cedat în fața 
puternicilor suedezi de la Djurgarden. Iar 
drumurile europene ale fotbalului nostru, 
din fericire, nu se opresc aici! Cum am 
scris deja și cum bine știm, ne pregătim 
pentru o dublă manșă cu Lazio Roma, 
ținând cu toții pumnii strânși campioanei 
României, CFR Cluj!

Formația condusă de acest foarte 
mare antrenor care este Dan Petrescu a 
dovedit, dacă mai era nevoie de o nouă 
demonstrație în acest sens, că rămâne 
exponentul european al Superligii, iar asta 
se consemnează nu de ieri, de azi, ci de 
un timp îndeajuns de lung pentru a ne 
permite să vorbim, în cazul clujenilor, de o 
performanță cu totul deosebită. Urmează 
bătălia pentru calificarea în “optimile” 
Conference, cu trupa lazială, condusă 
de Maurizio Sarri. Dovadă că fotbalul 
românesc are o primăvară europeană, ba 
chiar una foarte frumoasă, pe traseul Cluj-
Roma. Felicitări, CFR!

EDITORIAL
De la Cluj la Roma
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Alexandru Stoian 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Este al doilea cel mai tânăr jucător din istoria fotbalului românesc care a debutat în 
prima ligă a României, după legendarul Nicolae Dobrin! La doar 14 ani, 10 luni și 13 
zile, Alexandru Stoian a pășit în Superligă, în minutul 88 al partidei FC U Craiova 1948 
– Farul Constanța. S-a născut pe 15 decembrie 2007, la Madrid. A început fotbalul la 
Benfica București, iar din această vară a ajuns la Academia Gheorghe Hagi / Farul 
Constanța. Component al loturilor naționale de juniori U-15 și U-16, Alexandru Stoian 
e un mijlocaș cu valențe ofensive, care se anunță ca una dintre marile speranțe ale 
Superligii.

1 Bună ziua, Alex, 
felicitări pentru 
debut. Care este 

mica ta istorie?

Bună ziua, mulțumesc 
frumos. Am început 
fotbalul la Benfica 
București și am jucat 
acolo șase ani. Am mai 
fost un an la Prosport 
București și acum sunt 

la Farul Constanța. Tatăl 
meu m-a dus la fotbal, 
m-a luat într-o zi de la 
școală și mi-a spus că am 
antrenament peste două 
ore. Până atunci, jucam 
doar baschet la orele 
de sport. Domnul Emil 
Stanca a fost primul meu 
antrenor. Îmi pare bine că 
am ajuns acum la Farul, 
am avut ocazia să-l cunosc 

pe unul dintre fotbaliștii 
mei preferați din România, 
Denis Alibec.

2 Frumos. 
Din fotbalul 
internațional, ce 

fotbaliști îți plac?
Leo Messi și Kylian 
Mbappe. (Zâmbește) Îmi 
mai place și de Erling 
Haaland.

Interviu
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3 A fost greu să te 
muți cu fotbalul 
și cu școala la 

Constanța? În afara celor 
două, ce îți place să faci 
să faci?

Nu, chiar deloc. Asta și din 
datorită faptului că toți 
colegii m-au primit foarte 
bine. Încerc să fac față 
cât mai bine pe ambele 
planuri, nu neglijez vreuna. 
În timpul liber, îmi place 
foarte mult să mă joc pe 
PlayStation. Până seara, 
că la ora 22.00 trebuie să 
dorm.

4 Să începem direct, 
te așteptai să intri 
în fotbalul mare la 

o vârstă atât de fragedă?

Sincer, nu, nu credeam că 
se va întâmpla așa. Dar mă 
bucur enorm!

5 Înaintea meciului 
de la Craiova ai 
avut ceva semnale 

că vei intra pe teren?

Nu, nu știam nimic. De 
asta, m-am bucurat 
enorm când mi să spus 
să vin de la încălzire și să 
intru pe teren.    

6 Ai primit vrei 
indicație specială 
de la antrenori?

Nu, mi s-a spus doar să 
intru fără emoții. Era un 
meci dificil și mă bucur 
enorm că l-am câștigat. 
Și sunt foarte fericit că 
domnul Hagi a avut 
încredere în mine, că 
mi-am îndeplinit astfel 
primul obiectiv în fotbal 
și sunt conștient că, de 
acum înainte, trebuie 
să muncesc și mai mult 

pentru a prinde cât mai 
multe minute. 

7 Ce ai făcut cu 
primul tău tricou 
din Superligă?

L-am pus deja într-un 
loc special. L-am înrămat 
și este lângă patul meu. 
M-am bucurat foarte mult 
că în tribuna de la Craiova 
au fost alături de mine 
mama și o parte a familiei. 
Am fost, de asemenea,  
fericit că m-au sunat toți 
colegii de la Academie și 
le-am promis și lor câte un 
tricou. Dar, pentru a-mi 
putea ține promisiunea, 
trebuie să joc cât mai 
mult. Voi face totul pentru 
asta!

BULETIN INFORMATIV // 28 OCTOMBRIE 2022
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Interviu cu László Balint 
(antrenor UTA Arad)
  realizat de Tudor Vasil și Octavian Țopa
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1 Ai revenit la Arad 
după aproximativ 
nouă luni. Cum te 

simți în orașul în care ai 
obținut unele dintre cele 
mai mari satisfacții ca 
antrenor? 

Aradul, dar mai ales 
UTA, mi-au oferit 
multe, atât din punct 
de vedere profesional, 
dar și emoțional. Am 
trăit momente foarte 
frumoase în acest oras, 
alături de oamenii din 
club, de suporteri, dar 
și de mulți prieteni pe 
care mi i-am facut de-a 
lungul anilor din primul 
mandat. Emoțiile pe 
care le-am simțit când 
am reintrat în oraș acum 
o săptămână, când am 

reintrat în stadionul 
Francisc Neuman au fost 
cu totul speciale... Însă au 
trecut repede, pentru că 
acest moment presupune 
multă muncă pentru 
mine, pentru colegii din 
staff-ul meu, dar și pentru 
jucători.

2 O parte dintre 
jucători au fost și 
în sezonul trecut, 

dar ai găsit și multe fețe 
noi în vestiar. Cum vezi 
lotul din acest sezon al 
echipei?

Lotul actual este evident 
unul care, din punct de 
vedere valoric, ar trebui 
să fie mult mai sus în 
clasament. Cu mulți 
dintre băieții din vestiar 

am mai lucrat, pe alții 
i-am cunoscut acum, însă 
le-am transmis tuturor 
că trebuie să ne ridicăm 
nivelul către potențialul 
nostru maxim, pentru 
a duce echipa mai sus 
în clasament. Nu e ușor, 
mai ales partea mentală 
este foarte importantă 
în această perioadă, însă 
esențial este să avem 
încredere în ceea ce 
putem să facem. 

3 Duminică vine 
primul meci pe 
propriul teren 

de la revenire, care e 
sentimentul înaintea 
meciului cu Voluntari? 

Ufff... Doar când mă 
gândesc la meci, parcă 

György László Balint a revenit la UTA, echipa cu care reușise o promovare 
spectaculoasă în urmă cu doi ani. Perioada scurtă și agitată de două luni pe banca 
Universității Craiova pare să-l fi călit și mai mult. Antrenorul în vârstă de 43 de ani s-a 
înhămat la o altă muncă grea, să o ridice pe Bătrâna Doamnă a fotbalului românesc cel 
puțin la nivelul l-a care a lăsat-o.
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începe să mă doară 
stomacul de emoții E clar 
ca va fi un meci special 
pentru mine, însă, mai 
presus de asta, îmi doresc 
enorm să câștigăm pentru 
a ieși un pic din acea zonă 
a clasamentului. Știu ce 
energie poate veni către 
echipă din tribunele 
stadionului nostru, sunt 
convins ca așa va fi și 
duminică, si aș vrea tare 
mult să ne bucuram la 
finalul celor 90 de minute 
împreună cu suporterii 
noștri.

4 O victorie de 
moral în Cupă, 
în care Keșeru 

a marcat două goluri, 
jucătorul cu cel mai 
important CV din vestiar. 
Cum l-ai găsit pe Keșeru 
la Arad, după o perioadă 
mai nefastă pentru el? 

Da, victoria de la Buzău a 
fost extrem de importantă 
pentru noi, mai ales 
pentru acel spirit pe care 
mi-l doresc în interiorul 
grupului. Claudiu a 
contribuit cu două goluri 
la această victorie, a 
fost foarte motivat, a 
reacționat foarte bine în 
fața unui moment dificil al 
echipei, însă la fel a facut 
întregul colectiv. Practic, 
am încercat să ne dăm un 
restart cu toții. La Ploiești 
nu a ieșit cum ne-am fi 
dorit, însă victoria din 
Cupa României poate fi 
un prim pas pe care l-am 
făcut împreună pe drumul 
pe care ne propunem să 
mergem.

5 Situația nu e 
neapărat cea 
mai bună în 

clasament. Care sunt 
planurile pe termen scurt 
pentru a scoate echipa 
din criză?

Asa este, situația din 
clasament este una 
complicată, însă nu aș 
vrea să dramatizăm, 
clasamentul este destul de 
strâns și mai sunt foarte 
multe meciuri de jucat. 
Pe lângă asta, structura 
competiției ne arată, 
chiar și statistic, ca play-
out-ul dă șanse fiecărei 
echipe prin înjumătățirea 
punctelor. Deci, trebuie 
să fim foarte atenți, să nu 
ne pierdem concentrarea 
nicio clipă. Iar pe termen 
scurt, să încercam să 
eficientizăm la maximum 
fiecare detaliu din jocul 
nostru, pentru că avem 
mare nevoie de puncte!





Sameş a fost cel mai bun, mai elegant 
şi mai autentic stoper român pe care l-am 
văzut vreodată. A debutat în fotbalul mare 
la Universitatea Craiova, cu care a ratat, 
la golaveraj (le-a lipsit un gol!), titlul din 
1973, în favoarea lui Dinamo. A fost apoi 
subiectul unui schimb de jucători uluitor, 
în ecuaţie intrând şi Costică Ştefănescu, 
de la Steaua. Ambii au ajuns liderii noii lor 
echipe, apoi au alcătuit, ani buni, cuplul 
de fundaşi centrali ai echipei naţionale 
ai cărei căpitani au fost, când unul, când 
celălalt.

Sameş avea forţa unui Pujol, eleganţa 
lui Chivu şi jocul aerian al lui Magic 
Johnson, doar că folosea capul şi nu 
mâinile, dacă înţelegeţi ce vreau să 
spun. În naţională l-a debutat Valentin 
Stănescu, în aprilie 1973, într-un 0-2 la Kiev, 
cu URSS. Sameş a ţinut atunci la Blohin, 
marea vedetă a sovieticilor, pentru care 
au marcat Onişenko şi moldoveanul de 
la Chişinău, Muntean. Hai să vă spun şi 
echipa debutului lui Sameş, cu precizarea 
că în paranteze am trecut echipa de 
club: Răducanu (Rapid) - L. Sătmăreanu 
(Steaua) – Pescaru (Steagul Roşu Braşov), 
Sameş (U Craiova), Deleanu (Dinamo) 

– Dumitru (Steaua), Anca (U Cluj), Radu 
Nunweiller (Dinamo) – Troi (FC Argeş), 
Dumitrache (Dinamo), Lucescu (Dinamo). 
Au mai jucat Remus Vlad (FC Argeş), 
Beldeanu (FCM Reşiţa), Viorel Mureşan (U 
Cluj) şi Marcu (U Craiova).

Sameş a strâns 49 de selecţii şi a marcat 
de 3 ori pentru naţională, făcând meciul 
carierei în 29 aprilie 1981, pe Wembley, 0-0 
cu Anglia în preliminariile CM din Spania. 
A fost „the best” în condiţiile în care Anglia 
ataca prin Robson, Brooking, Trevor 
Francis şi Woodcock, printre cei mai buni 
atacanţi ai Europei.

De acest meci se leagă şi povestea 
de azi. În 1983, lui Sameş i s-a arătat 
uşa la Steaua. O soră avusese fireasca 
inspiraţie de a rămâne în RFG şi, cum 
Ştefan era militar, devenise incompatibil 
cu clubul MApN. A ajuns la Rapid şi, la un 
antrenament cu echipa de tineret (era 
suspendat pentru cumul de cartonaşe), 
s-a oprit din fuleu, lăsându-i pe ceilalţi, 
nişte puşti, să alerge. Atunci cineva i-a 
strigat să alerge, de undeva din tribună. 
Sameş, vexat, s-a întors în direcţia omului 
şi i-a zis: „Alo! Eu sunt Ştefan Sameş şi 
l-am ţinut acum 2 ani pe Francis, pe 
Wembley! Tu cine eşti?” „Eu sunt Costea 
şi am jucat cu Baratky, Auer şi Ionică 
Bogdan la Rapid, contra Venusului şi 
Ripensiei!” Atunci Sameş s-a dus şi i-a 
strâns mâna bătrânului, aşa, ca de la 
legendă la legendă. Dacă înţelegeţi ce 
vreau să spun!

P.S. Ca să vedeţi ce perioadă a acoperit 
la „naţională”, să vă spun că Sameş a jucat 
ultima oară în noiembrie ’82, 1-4 cu RDG, 
chemat fiind de Mircea Lucescu într-o 
echipă cu debutanţii Coraş şi Duckadam, 
cu Rednic, Andone, Klein, Gabor sau Gino 
Iorgulescu... Pregăteau meciul cu Italia 
de la Florenţa, din 4.12.1982 (în câteva 
săptămâni se fac 40 de ani!), un 0-0 
precum cel de pe Wembley, de altădată...

CRONICĂ
Ștefan Sameș, autenticul
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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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

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV




