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Am ajuns, la Campionatul Mondial de 
fotbal din Qatar, la jumătatea competiției, 
iar un lucru a devenit certitudine: fotbalul 
este, înainte de toate, un spectacol cu o 
capacitate de seducție unică. Nu doar 
prin ceea ce se întâmplă pe gazon, 
acolo unde mirajul este total, ci și prin 
desfășurarea de culori și cântece din 
tribune. Într-o lume ideală, care poate 
fi cu ușurință imaginată, acest sport 
minunat face posibilă depășirea oricărei 
bariere, a oricăror granițe, propunând 
nenumărate căi de dialog între oameni 
care vorbesc aceeași limbă, și anume cea 
a performanței la cel mai înalt nivel. Ceea 
ce, la această Cupă Mondială, se petrece.

“Glasul poporului este foarte puternic”- 
spune Eschil în tragedia Agamemnon. 
Celebra expresie a celui considerat a fi 
părintele tragediei antice grecești se 
potrivește, cred, perfect, anilor pe care 
fotbalul îi trăiește și în aceste zile. Latinii, 
ca să ne întoarcem în trecutul îndepărtat, 

pentru a găsi repere în viitorul apropiat, 
extrem de apropiat chiar, aveau o vorbă 
asemănătoare, “vox populi, vox dei”, adică 
“vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. 
Ceva important se joacă sub ochii noștri, 
iar această realitate nu poate și nu 
trebuie să fie ignorată! Să ne bucurăm, 
așadar, de fotbal! Un dar pentru 
pământeni.

Altfel, Superliga a revenit, la rândul ei, 
într-o actualitate determinată și ea de 
calendarul Campionatului Mondial, un 
final de an destul de aglomerat, dar care 
promite meciuri frumoase și disputate 
până în ultima secundă, ceea ce nu e 
deloc puțin. Ba dimpotrivă.

Mă aștept ca, jucate în aceeași 
perioadă, partidele Cupei Mondiale, să 
ofere exemple cu adevărat de urmat 
pentru fotbalul românesc, pentru 
fotbaliștii și antrenorii din Superliga 
României și nu numai. Scriu acest lucru 
știind, de pildă, și că selecționerul Edward 
Iordănescu este prezent, în această 
perioadă, în Qatar, pentru a urmări, între 
alte meciuri, și pe cele, sau, mai bine 
zis, mai ales pe cele ale reprezentativei 
Elveției, viitoarea adversară a echipei 
noastre naționale în preliminariile 
Campionatului European care va fi 
găzduit de Germania în anul 2024. Inovații 
tactice, metode de antrenament, tot ceea 
ce ține de fotbalul modern, experimentat 
acum la nivel mondial…

Ca o concluzie, devenită obligatorie 
și ea, să subliniem ideea de spectacol 
absolut în tot ceea ce înseamnă 
construcția fotbalului modern. Competiția 
îl include în datele sale esențiale, iar noi 
nu putem face abstracție de puterea lui 
de a cuceri noi și noi teritorii.

EDITORIAL
Despre fotbal ca spectacol
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Vitalie Damașcan 
(FC Voluntari)
  realizat de Marian Codirlă și Octavian Țopa

Vitalie Damașcan s-a născut pe 24 ianuarie 1999 la Soroca, în Republica Moldova. A 
început fotbalul la Zimbru Chișinău și a trecut relativ repede la Sheriff Tirasdpol. La doar 
19 ani, a fost achiziționat de AC Torino, care l-a cedat, sub formă de împrumut, la Fortuna 
Sittard și RKC Waalwijk. În 2021, a ajuns la Sepsi OSK Sf. Gheorghe și acum, în noul 
sezon, a semnat cu FC Voluntari. Este un atacant extrem de tehnic, care începe să-și 
arate calitățile de la meci la meci. A marcat deja patru goluri pentru noua sa echipă.

1 De ce ai ales FC 
Voluntari și cum te 
simți în prezent la 

acest club?

Bună ziua. Am avut în vară 
câteva oferte din România 
și una din străinătate. 
Am vorbit însă cu Mister 
(n.n. antrenorul Liviu 
Ciobotariu), am vorbit cu 
Igor (n.n. Armaș, căpitanul 
echipei) și cu domnul 
președinte Bogdan 
Bălănescu și astfel am 
ajuns la concluzia că cel 
mai potrivit pentru mine 
e să vin la FC Voluntari. 
Nu regret acest pas, chiar 
mă bucur că am făcut 

această alegere pentru 
că aici am găsit locul pe 
care mi-l doream ca să fac 
performanță.

2 Ai trecut prin 
momente mai 
puțin plăcute la 

Sepsi OSK Sf. Gheorghe. 
Cum ai reușit să-ți 
regăsești cadența și ce 
obiective ai pentru acest 
sezon?

Întradevăr, la Sepsi am 
întâmpinat mai multe 
greutăți din cauza 
accidentărilor care m-au 
ținut departe de teren, 
mi-a fost greu să-mi 

probez calitățile, să arăt tot 
de ce sunt capabil. Acum, 
venind la Voluntari, am ca 
scop să fiu constant, să fiu 
util echipei, să joc și să fac 
cât mai multe lucruri care 
să aducă rezultatele bune. 

3 Ai jucat și în 
campionatul 
italian și am 

vrea să știm care sunt 
diferențele pe care le-
ai găsit în Superliga 
României?

Cred că diferențele cele 
mai mari între România 
și Italia sunt viteza de joc 
și calitatea jucătorilor. 

Interviu
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În plus, cu toții știm că 
fotbalul din Italia se 
bazează foarte pe mult 
pe latura tactică, așa 
că, în orice exercițiu, în 
orice antrenament sunt 
implicate elemente 
tactice, ceea ce nu am 
văzut în alte țări sau la 
alte echipe la care am mai 
evoluat.

4 Sezonul trecut, 
FC Voluntari 
a terminat 

campionatul pe poziția 
a patra. Unde o vezi în 
acest sezon?

Avem un grup foarte, 
foarte bun, avem un grup 
în care am foarte multă 
încredere, așa că prefer 
să urcăm de la meci la 
meci, să nu privim prea 
departe în față. Desigur că 
ne dorim să fim cât mai 
sus posibil, însă trebuie să 
rămânem cu picioarele 
pe pământ, să ne gândim  
la fiecare meci în parte, 
să ne antrenăm bine și, 
de fiecare dată, meciul 
următor să fie cel mai 
important. Să scoatem 
cât mai multe rezultate 
pozitive ca, la final, să 
terminăm cât mai sus în 
clasament.

5 Cum ai început 
fotbalul și ce te-a 
făcut să fi atât 

de îndrăgostit de acest 
sport?

Am mers la fotbal la vârsta 
de șase ani. De la prima 
atingere de minge mi-
am dat seama că iubesc 
acest sport, sunt pasionat 
de el. Fratele meu a fost 
primul din familie care a 
mers la fotbal, eu eram 
prea mic și mergeam 
doar la antrenamentele 
lui, să-l privesc. Treptat, 
m-am implicat și eu în 
antrenamente. A fost 
dragoste la prima vedere, 
mi-am dat seama imediat 
că fotbalul este lucrul pe 
care vreau să-l fac toată 
viața mea.

6 Care este cel 
mai mare vis al 
tău în cariera de 

fotbalist, unde ți-ai dori 
să ajungi? Care este 
obiectul pe care ți l-ai 
propus pentru viitorul 
mai îndepărtat?

Cum spuneam, pe termen 
scurt îmi doresc să fiu 
constant, să joc cât mai 
multe meciuri, să fiu 
util echipei, un jucător 
important în angrenajul 
ei. Pe termen lung, îmi 

doresc să revin într-
unul dintre primele șase 
campionate ale lumii, să 
joc și să fiu competitiv.

7 Cum te înțelegi cu 
Liviu Ciobotariu și 
cum este pentru 

tine să joci alături de 
doi colegi din naționala 
Moldovei?

Cu domnul Liviu 
Ciobotariu am vorbit 
mult, cum am zis anterior, 
înainte să vin aici. Am 
înțeles că putem merge 
împreună în aceeași 
direcție și avem o realție 
foarte bună. Mă bucur că 
are încredere în mine, iar 
eu, la rândul meu, o să fac 
tot ce ține de mine ca să 
nu-i dezamăgesc pe cei 
care au avut încredere în 
mine. Cât despre colegii 
mei moldoveni (n.n 
Vadim Rață și Igor Armaș), 
sigur că este o plăcere 
să fiu alături de ei! M-au 
ajutat încă din prima zi 
să trec peste perioada 
de adaptare. Mergem 
și la echipa națională 
împreună, ne știm de 
foarte mult timp, dincolo 
de plăcere este și un 
privilegiu pentru mine să 
joc alături de ei.

BULETIN INFORMATIV // 2 DECEMBRIE 2022





PAGINA 6

INTERVIU
Interviu cu Marius Stoica 
(antrenor CS Mioveni)
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa
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1 Pentru CS Mioveni 
urmează meciul cu 
FCSB. Cum vedeți 

partida, cât de grea vi se 
pare?

Va fi o altă partidă dificilă, 
prin prisma forței ofensive 
a adversarului. FCSB are 
jucători foarte tehnici, care 
pot rezolva situațiile de 
criză prin individualitate, 
prin execuții personale. 
Trebuie să alergăm mult și 
să fim exacți în plan tactic. 
Mai trebuie să fim atenți la 
sfârșitul jocului și extrem 

de concentrați la situațiile 
de finalizare oportune.

2 Cum ați gestionat 
această pauză 
competițională 

datorată Campionatului 
Mondial? 

Am lucrat, în principal, la 
refacerea jucătorilor, atât 
mental cât și fizic. Am 
fost atenți să le păstrăm 
tonusul de competiție. 
Am ales să-i provocăm cu 
un joc util de deplasare, 
cu ceeea ce va dezvolta 

pe faza de atac FCSB, 
primul adversar. Cred că 
a fost un test bun, unde 
jucătorii au răspuns pozitiv 
ca exprimare în teren și 
efortul susținut.

3 Care este 
atmosfera acum 
în lot, având în 

vedere situația dificilă 
din clasament? 

Situația în clasament este 
apăsătoare, adevărat. 
Dar sunt în lot jucători 
cu un mental bun, care 

Marius Stoica este noul antrenor principal al CS Mioveni. L-a înlocuit pe Flavius 
Stoican, cel care-l înlocuise pe Alexandru Pelici. Vine din cadrul clubului, unde a fost 
responsabil la Centrul de Copii și Juniori. Este ajutat de secunzii Iordan Eftimie și 
Iulian Preda. Muncește să scoată echipa din poziția ingrată a clasamentului Superligii 
României și să o ridice într-o zonă fără emoții de retrogradare.

BULETIN INFORMATIV // 2 DECEMBRIE 2022
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pot trece peste asta, iar 
ultimele jocuri le dau 
încredere și puterea 
să-și învingă adversarii. 
Pregătindu-se foarte bine 
la antrenamente pentru 
ceea ce urmează, vor 
aduna și punctele care ne 
lipsesc!

4 Cum vedeți 
ieșirea echipei din 
această situație? 

Ce șanse are CS Mioveni 
pentru salvarea de la 
retrogradare?

Mă repet, printr-o 
pregătire bună, într-o 
atmosferă bună de grup, 
cu gândul de a respecta 
meseria pe care o au, 
fotbaliștii noștri pot avea 
o exprimare superioară 
în timpul jocului. Dacă 

reușim acest lucru, 
șansele noastre vor crește 
odată cu înjumătățirea 
punctelor.

5 De când ați 
preluat echipa, 
ați jucat cu Farul 

și CFR, urmează FCSB și 
Universitatea Craiova, un 
parcurs extrem de greu. 
Nu v-a fost teamă să 
intrați în acest carusel?

Poate mulți făceau pasul 
înapoi văzând această 
programare, dar eu sunt 
o persoana pozitivă, știu 
ce îmi doresc, nu sunt 
la prima încercare de 
acest gen, indiferent dacă 
nivelul a fost altul. Apoi, nu 
putem refuza acest club, 
indiferent de situație.

6 Care este filosofia 
dumneavoastră ca 
antrenor? 

Ca antrenor, mi-am 
propus întotdeauna să pot 
învăța de la alții și să-i pot 
învăța, la rândul meu, pe 
alții. Îmi place foarte mult 
jocul ofensiv, dar trebuie 
să te adaptezi jocului în 
funcție de ce variantă îți 
oferă adversarul. Filosofia 
mea? Poate prea mult 
spus, filosofie ... Crezul 
meu se rezumă la două 
principii, respectul față 
de grupul cu care lucrez 
și disciplina care îți aduce 
liniște în zona de lucru. Da, 
datorez enorm clubului 
din Mioveni și sper să-i pot 
întoarce tot binele înapoi 
cu ajutorul acestei echipe!

BULETIN INFORMATIV // 2 DECEMBRIE 2022





Se spune că era târziu, spre noapte, 
când congresmanii au anunţat ce 
hotărâseră. Se întunecase de-a binelea 
când au ieşit în Plaza Catalunya să le 
comunice celor doi, ultimii doi, reporteri 
care mai rămăseseră să dea ştirea: da, va fi 
un campionat mondial de fotbal şi da, va 
fi la dracu-n praznic, tocmai în Uruguay.

…Era 18 mai 1929. Delegaţii la cel de-al 
18-lea Congres FIFA votaseră înfiinţarea 
Cupei Mondiale, dar asta se cam bănuia. 
În noaptea aia trebuia aleasă însă şi ţara 
organizatoare şi acolo puseseră cuţitele 
pe masă. Sud-americanii n-au dat înapoi 
şi a rămas aşa: Uruguay-ul, pentru că 
învinsese la ultimele două Olimpiade. 
Uruguay, au zbierat americanii, pentru că 
la anul avem Centenarul Independenţei. 
Olanda, Suedia, Argentina, Italia, Spania 
şi, evident, Uruguay asiguraseră voturile, 
iar celebrul doctor Buero, ambasadorul 
uruguayan la Bruxelles, îi îmbrobodise 
cu două argumente care aveau să se 
dovedească decisive. Le-a promis că 
federaţia ţării sale le va achita celor care 
vor traversa Atlanticul bilete de vapor 

dus-întors, vor achita tuturor taxa de 
participare impusă de FIFA, ba le vor mai 
da başca şi nişte bani de cheltuială.

Europa s-a ţinut însă tare şi Anglia a 
spus pas, ca şi Italia, Austria, Cehoslovacia 
şi Ungaria, practic cele mai importante 
forţe ale fotbalului de atunci. (De altfel, 
Anglia, şi datorită acestor discuţii despre 
înfiinţarea unei Cupe Mondiale, ieşise 
cu câteva luni înainte, în 1928, din FIFA, 
organizaţie în rândurile căreia va reveni 
abia după război, în 1946.)

Dar Cupă, fie ea şi Mondială, cu doar 
şase echipe nu se putea face! Aşa că la 
Genova, în 10 noiembrie şi o lună mai 
târziu la Milano, cu o zi înainte de Crăciun, 
alte două Congrese FIFA au încercat 
imposibilul. Inepuizabilul doctor Buero 
a făcut ca tăcerea să se aştearnă brusc 
deasupra mesei tratativelor, anunţând că 
ţara sa, onorată că a primit organizarea, 
oferă 10 milioane de dolari Angliei pentru 
participare şi 800.000 de dolari de 
împărţit tuturor celorlalte care vor accepta 
să treacă Atlanticul.

…După 83 de ani de la zilele acelea, în 
noaptea de 4 decembrie 2012, cu premiul 
de la Gala Fanatik în braţe, am primit 
un telefon. Se auzea rău şi, încercând să 
mă concentrez să înţeleg ce voia cine 
sunase, silabiseam ce scrisese Horia pe 
trofeul meu: „Analistul anului. Marius 
Mitran”. „Alo? Aloo? Marius Mitran?” „Da.” 
„Suntem de la FIFA…” M-am gândit că e 
o glumă. Nu era. FIFA făcea demersurile 
pentru realizarea unui film despre istoria 
Cupei Mondiale şi televiziunea britanică, 
parte esenţială în contract, găsise 
scenariul primului episod, cel despre 
ediţia inaugurală, Montevideo , Uruguay, 
1930. Şi cum România fusese prima ţară 
europeană care a zis da, odată întrebată 
dacă vrea să participe, englezii, ai căror 
bunici boicotaseră primele trei ediţii 
ale Mondialelor, au venit la Bucureşti. 

CRONICĂ
România la primul Mondial
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Cineva le-a pomenit numele meu şi iată-
ne, pe 6 decembrie trecut, instalaţi cu 
lumini, cabluri şi camere de luat vederi la 
ultimul etaj al hotelului Amzei din Piaţa 
Amzei (lângă copacul Gică al lui Nichita 
Stănescu). Începutul pove ştii îl ştiau şi ei, 
cum vi l-am spus. A rămas în cărţi şi cărţile 
în biblioteci, mai mult sau mai puţin 
electronice, gentlemens, poate eu să fi 
înflorit, pe undeva, povestea. Dar, după 83 
de ani…

Cineva traducea, cu pauze largi 
şi serioase, ce le spuneam. „But the 
romanians?” Românii. Românii erau 
amărâţi. Ca şi acum, n-aveau de niciunele. 
După Revelionul din 1930, la două 
săptămâni, „Gazeta Sporturilor” scrie 
că „România merge la Montevideo!” 
Federaţia Sporturilor (FSSR) îşi dăduse 
acordul, contactată fiind, către CCFA 
(Comisia Centrală de Fotbal Asociaţie) şi 
cică, gata, mergeam. „Gazeta Sporturilor” 
din 14 ianuarie ’30 se prinde însă că 
nimănui nu-i convine că vor să ţină 
Cupa Mondială acolo unde se agaţă 
harta-n cui şi află că Austria („Der 
Wunderteam” – echipa minunată…), 
Ungaria şi Cehoslovacia voiau, ca să treacă 

Atlanticul, toate cheltuielile amortizate de 
gazde, toate pierderile salariale generate 
de absenţa de la echipele de club a 
jucătorilor plătite de uruguayeni, inclusiv 
primele de joc, plus despăgubiri pentru 
„aportul moral adus la creşterea valorică a 
competiţiei!

…Englezii schimbă decorul, desfac 
tuburi, desprind cabluri şi comentează. 
Da, uite-aşa era lumea acum 82 de ani, ca 
azi, nu? Râd şi asamblează alt decor. Ba 
nu, zice unul, hai să filmăm afară, pe alee, 
în faţa hotelului, tu povesteşti şi mergem 
cu două camere mobile, zi cu România, 
că de-aia am venit până aici, cică voi v-aţi 
înscris primii la vapor… OK, boys, let’s go, 
dar să ştiţi că până la vapor mai e ceva 
vreme.

E februarie 1930. Atât, 17 persoane, atât 
e toată delegaţia noastră, alţi bani nu 
sunt, le spune delegaţilor la Congresul 
de înfiinţare al FRFA preşedintele Aurel 
Leucuţia. E 16 februarie şi federaţia 
acceptă invitaţia lui Jules Rimet. Îi scriu 
omului, dar omul demisionează din 
funcţia de preşedinte al FFF, pentru 
că ideea lui, a francezului Jules Rimet, 

Cr
on

ică
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de a înfiinţa Cupa Mondială e respinsă 
chiar la Paris: Franţa nu primeşte drept 
de înscriere! Aşa că, la ultima strigare a 
uruguayenilor de dincolo de Atlantic, 
de aici răspund doar românii, belgienii, 
iugoslavii şi… francezii, care cedează, după 
demisia lui Jules Rimet.

It’s a good story, gentlemens? OK, to be 
continued… (Mă plimb prin Amzei şi recit 
ce-am învăţat. Englezii, absenţi atunci, 
sunt acum peste tot, faţă-verso.)

E joi, 22 mai 1930. Înainte să plece spre 
Lumea Nouă cu băieţii lui, antrenorul 
Costică Rădulescu programează un 
amical cu Grecia, pe ONEF. Deşi e 
cald rău, în miezul zilei, vin 15.000 de 
spectatori. Echipa e aşa: în poartă, Jean 
Lăpuşneanu, de la Sportul Studenţesc. 
„Back’s” sunt Steiner II, de la CA Timişoara 
şi Bürger – „Rudolf Valentino” de la 
Chinezul Timişoara. Halfii sunt toţi 
bucureşteni – Raffinsky, de la Juventus, 
ca şi Vogl, căpitanul echipei, iar Stanciu e 
de la Venus, „negrii”, echipa generalului 
Marinescu. În atac sunt Nicu Kovacs, de la 
Banatul Timişoara, pe extrema dreaptă. 

E cel al cărui frate mai mic, Ştefan, va 
antrena, peste 40 de ani, Ajax-ul lui Cruijff 
şi va câştiga două Cupe ale Campionilor 
Europeni şi una Intercontinentală cu 
olandezii.

Să ne întoarcem la echipă, în ziua aceea, 
pe ONEF, unde e cald, deşi e doar 22 mai 
(promit să nu mai divaghez, dar aşa îmi 
vin în minte…) Deci, inter dreapta, lângă 
Nicu Kovacs, e Deşu, de la U.D. Reşiţa, 
vârf e omul numărul 1 al României, Rudy 
Wetzer, de la Juventus şi el. Peste 35 
de ani, Rudy va fi antrenor undeva, la 
Târgovişte şi-l va descoperi pe un puşti, 
Corneliu Dinu, fiu de deţinut politic…

Inter stânga e Ştefan Dobay, de la 
Banatul, dar cel mai mare fotbalist 
interbelic al României e încă doar un 
puşti şi, deşi marchează contra Greciei, în 
seara aia, nu e ţinut de Costică Rădulescu 
în lot. „E doar un puşti!” „He’s just a kid, 
lords!” În fine, pe stânga e Ştefan Barbu, 
de la Olympia Arad. Rudy Wetzer, de 
cinci ori, Vogl, Dobay şi Raffinsky fac ca 
Grecia să piardă cu 1-8. Şi totuşi, cine trece 
Atlanticul?

Cronică
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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
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