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Bineînțeles că mă refer acum la ceea 
ce se întâmplă la Cupa Mondială din 
Qatar, unde au mai rămas în competiție 
doar opt echipe, reprezentantele Europei, 
Țările de Jos, Anglia, Franța, Portugalia 
și Croația, cea a Africii, Maroc, și cele ale 
Americii de Sud, Argentina și Brazilia. 
Vom avea, așadar, sferturi de finală 
în următoarea formulă: Portugalia-
Maroc, Argentina-Olanda, Brazilia-
Croația și Anglia-Franța. Dintre cele opt 
selecționate, patru sunt campioane 
mondiale în istorie, Argentina, Anglia, 
Brazilia și Franța, ultima fiind chiar 
deținătoarea titlului. Alte două sunt 
vicecampioane, Croația, în exercițiu, și 
Olanda, cei din Țările de Jos ajungând de 
trei ori în poziția respectivă, în anii 1974, 
1978 și 2010. Doar Portugalia și Maroc nu 
au jucat vreodată finala Campionatului 
Mondial, cu mențiunea că lusitanii au 
fost pe podium în 1966, iar în 2006 pe 
poziția a patra, pierzând finala mică în 

fața selecționatei țării gazdă, Germania. 
Și, apropo de Germania, câștigătoarea 
titlului în anul 2014, să mai scriu doar 
atât, că e al doilea turneu final consecutiv 
de Cupă Mondială în care cea mai 
mare forță fotbalistică a continentului 
nostru, împreună cu Italia, fiecare cu 
câte patru titluri, dezamăgește crunt, 
fiind din nou, ca și la ediția de acum 
patru ani, disputată în Rusia, incapabilă 
să depășească faza grupelor. Cel puțin 
italienii, și ei fără rezultate după ultimul 
titlu, cel din anul 2006, cucerit chiar în … 
Germania, nici nu au “făcut deplasarea”, 
ratând calificarea la acest minunat, 
totuși, turneu final din Qatar.

“Et in Arcadia ego!” spuneau latinii, 
exprimându-și regretul fericirii pierdute, 
pentru că Arcadia, o regiune din vechea 
Grecie, unde viața păstorilor, era să scriu 
a … fotbaliștilor, era foarte frumoasă, va 
provoca pentru șapte selecționate o astfel 
de trăire! Mai mult decât atât, naționala 
țării învingătoare va avea, într-un fel, un 
sentiment asemănător ca stare de spirit, 
în mod cu totul paradoxal. Pentru că și 
succesul total, triumful suprem, impune 
nostalgii și sentimentul proustian al 
fericirii pierdute și, apoi, regăsite…

Cel mai probabil, și conform calculelor 
nu doar ale hârtiei, ci și ale specialiștilor 
și analiștilor din spațiul audio-vizual, 
al presei scrise, cât am putut consulta, 
vom avea în finală o dispută între sud-
americani și europeni, ceea ce era de 
așteptat. Și un Campionat Mondial care îl 
va încorona drept Rege al lumii fotbalului, 
fie pe Neymar, fie pe Cristiano Ronaldo, 
fie pe Mbappe, fie pe Leo Messi! Ceea ce 
era de demonstrat, dar și de așteptat!

EDITORIAL
Între Europa, Africa și America
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Carlo Casap 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Carlo Roberto Casap s-a născut pe 29 December 1998, la Timișoara, dar este un 
produs sută la sută al Academiei Gheorghe Hagi. Fostul component al loturilor 
naționale U-17, U-18 și U-21, are în palmares un titlu de campion național cu Viitorul / 
Farul în 2017, Cupa României și Supercupa în 2019, cu aceeași echipă. Din păcate, un 
șir de accidentări i-a încetinit parcursul preconizat de specialiști și suporteri. A fost 
împrumutat în sezonul trecut la Concordia Chiajna și rechemat la Farul, la începutul 
acestei ediții de campionat. Încet-încet, Carlo Casap revine, cu multă muncă și răbdare, 
același fotbalist încântător de la mijlocul terenul. Caracterul său deosebit l-a ajutat să 
treacă peste aceste încercări grele și să redevină ”optarul” pe care marele Hagi se poate 
oricând baza.

1 Înaintea începerii 
actualei ediții a 
Superligii României 

ai declarat că Farul se 
va bate la una dintre 
pozițiile fruntașe. Pe ce 
te-ai bazat atunci?

(Zâmbește) Pe forța 
grupului! Am format aici 
o familie, cred că avem 
o echipă puternică și 
aceasta este principala 
noastră calitate. M-am 
bucurat că m-am întors 
la Constanța, îmi doream 
foarte mult să joc din nou 
aici, mă bucur de fiecare 
minut pe care-l prind în 
teren și cred că suntem, 
împreună, pe un drum 
bun.

2 Moralul este 
foarte bun acum 
și fiecare jucător 

care vrea să intre pe 
teren își dorește să fie 
titular. Nu te sperie 
această concurență?

Da, așa e. Avem un lot 
numeros și cred că 
această competiție între 
noi este foarte bună. 
Avem valoare individuală 
și important este că cine 
intră pe teren își face face 
treaba excelent. Astfel, 

demonstrăm de la meci la 
meci că avem valoare și la 
nivelul grupului / echipei.

3 Aveți o singură 
înfrângere în 
campionat, 

împotriva Universității 
Craiova, în etapa a 9-a ...

Da, din păcate am 
pierdut acel meci. Eu 
chiar am crezut atunci 
că vom câștiga. A fost ca 
un duș rece pentru noi. 
Important e că am reușit 
să trecem repede peste 
acel șoc, să ne mobilizăm 
și sunt foarte fericit că am 

reușit să ne ridicăm, să 
continuăm cu o serie de 
rezultate bune.

4 Ai reușit chiar să 
marchezi un gol, 
în partida cu UTA 

(n.n. etapa a 12-a, Farul 
– UTA 2-0). Ce ai simțit 
atunci?

M-am bucurat enorm, atât 
pentru golul pus în slujba 
echipei, cât și pentru 
faptul că am spart gheața, 
ca să zic așa, marcând 
în sfârșit după o lungă 
perioadă. Mi-au lipsit 
meciurile oficiale. Sper să 

Interviu



PAGINA 4

In
te

rv
iu

am cât mai multe astfel 
de momente, nu numai 
goluri, și pasele de gol 
sunt la fel de importante. 
Victoriile echipei sunt, 
însă, cele mai importante!

5 Farul continua 
promovarea 
foarte tinerilor 

jucători. Cum crezi că se 
vor adapta rigorilor unei 
competiții mult mai dure 
decât cele în care au 
evoluat până acum?

Mă bucur pentru ei și 
pentru viitorul clubului. 
Mulți dintre ei au fost cu 
noi în cantonamentele de 
pregătire și toți au calitate. 
Mister știe cel mai bine 
pe cine să promoveze, 
avem în spate o Academie 
puternică, din care provin 
și eu. Sunt convins că toți 
cei care vor mai face acest 
pas în față o vor face cu 
brio.

6 Simți vreo 
diferență între 
partidele cu 

echipele din părțile opuse 
ale clasamentului?

Pentru mine nu este 
nicio diferență. Eu cred 
că în campionatul 
României echipele sunt 
aproximativ de aceeași 
valoare, diferența o faci 
cum te mobilizezi și mai 
trebuie să intri concentrat 
în teren. Apar unele 
momente când poți face 
diferența prin realizări 
personale, dar, repet, 
cel mai important e să 
rămâi concentrat pe toată 
perioada jocului.

7 Ce alte sporturi ai 
fi putut practica 
dacă nu ar fi fost 

fotbalul?

Sunt bun, cred, la multe 
sporturi, mă pliez relativ 
repede pe orice sport. Îmi 
place foarte mult tenisul 
de câmp, dar hobby-ul 
meu este ... pescuitul. Mă 
ajută să mă relaxez.

8 Dintre foștii 
și actualii 
coechipieri ai 

vreun adversar redutabil 
la tenis?

Mai joc cu Artean, jucam 

și cu Dobrosavlevici, cu 
Ghiță când erau la noi ... 
Când eram mai mici, la 
Academie, mergeam la 
tenis cu Ianis (n.n. Hagi), 
cu Kilyen (n.n Szabolcs). 
Avem însă enorm de 
învățat la acest sport.

7 Suporterii revin 
în număr tot mai 
mare în tribune. 

Nu simți o presiune 
suplimentară?

Să vă spun un secret. 
Mie, când eram mic, îmi 
plăcea să fiu copil de 
mingi. Să simt atmosfera 
din teren alături de echipa 
mare. Încă de atunci mă 
bucuram să văd mulți 
oameni în stadion, la fel se 
întâmplă și acum. Când 
joci cu stadionul plin te 
simți un fotbalist împlinit. 
Evident, și mai bine 
este atunci când ei sunt 
suporterii tăi și de aceea 
ne bucurăm, toată echipa, 
că sunt alături de noi, cu 
forța lor care ne împinge 
de la spate. Le mulțumim 
pentru dragostea și 
suportul lor!
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ANALIZĂ
Analiză la vârf după primele 19 etape
Gică Hagi vs. Dan Petrescu
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa
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La finalul etapei a 19-a, Farul Constanța şi CFR 1907 Cluj ocupă primele două locuri din 
clasament şi anunţă o luptă foarte interesantă, în care sunt implicaţi foștii componenți 
ai Generației de Aur, Gheorghe Hagi şi Dan Petrescu, singurii antrenori activi din 
Superligă prezenţi ca jucători la Campionatul Mondial din 1994, când România a 
realizat cea mai mare performanţă din istoria turneelor finale.

Bătălia pentru titlu se anunță extrem de disputată, fiind implicate, pe lângă cele două, 
și alte echipe bine construite, cum sunt Rapid, FCSB sau Universitatea Craiova.

Până vom intra în linia dreaptă a competiției, vă prezentăm o serie de statistici 
interesante la zi, ca să zicem așa, prin care încercăm să punem în oglindă ocupantele 
primelor două locuri, cu asemănările şi deosebirile dintre ele:

Dan Petrescu (303 meciuri) şi Gheorghe Hagi (288 jocuri) 
sunt antrenorii activi cu cele mai multe partide pe banca 
tehnică în Superligă, dar şi singurii dintre cei 16 cu cel puţin 
un titlu câştigat în România din postura de tehnicieni.

Farul este singura care a luat cel puţin un punct din 18 
meciuri. CFR are cele mai puţine remize, doar una.

Ciprian Deac (80 de goluri) şi Denis Alibec (79 goluri) sunt 
cei mai buni marcatori pe prima scenă dintre jucătorii 
legitimaţi în prezent la cele 16 echipe.

Căpitanul clujenilor, Mario Camora este jucătorul activ cu 
cele mai multe sezoane consecutive pe prima scenă în 
tricoul unei singure echipe – 12.

Constănţean la origine, Ionuţ Larie a debutat în principala 
competiţie internă chiar în tricoul „marinarilor”, în urmă 
cu mai bine de 16 ani. În stagiunea curentă, acesta a 
purtat banderola în toate cele 19 partide.
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Farul a dat cel mai tânăr jucător utilizat (Alexandru 
Stoian – născut 15.12.2007), dar şi cel mai tânăr marcator 
(Enes Sali - născut 23.02.2006). În schimb, CFR a venit cu 
experienţa, Ovidiu Hoban (născut 27.12.1982) fiind cel mai 
vârstnic jucător utilizat şi marcator din stagiunea în curs.

Farul conduce topul privind fotbaliştii autohtoni eligibili U 
21 cu minute în campionatul actual - 12. CFR este gruparea 
cu cei mai mulţi jucători cu alte cetăţenii utilizaţi - 18.

CFR este echipa cu cele mai multe goluri marcate cu 
capul - 10, în timp ce gruparea antrenată de "stângaciul" 
Hagi este lideră la numărul de reuşite cu piciorul stâng - 
22.

Farul a marcat cele mai multe goluri din afara careului 
mare - 9. De partea cealaltă, CFR Cluj este singura din 
campionat care nu a primit gol de la +16 m.

Farul este echipa cu cele mai multe goluri marcate din 
acţiune - 33 (80,5%), în timp ce CFR are cele mai multe 
reuşite din faze fixe - 15 (46,9 %).

Sunt echipele cu cei mai mulţi marcatori în lot: 
Farul - 17, CFR Cluj - 15.

CFR Cluj are doar un singur meci fără gol marcat şi deţine 
cel mai bun procentaj de jocuri fără gol încasat - 44,4%.

Farul este cea mai ofensivă echipă, 41 de goluri marcate, 
dar are şi cea mai bună apărare, doar 14 goluri încasate.
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N-aş putea să trec toate aceste poveşti 
fără să mă agăţ de momentul în care am 
descoperit prima carte despre ceea ce 
văzusem, cu tata de mână, pe stadioane. 
De fapt nu mă agăţ, pentru că în amintire 
nu m-am desprins niciodată de impactul 
de atunci. Acum nu pot spune însă care a 
fost prima carte citită. Ori „Perla neagră” 
de Alain Fontan, o superbă biografie a lui 
Pelé, pe care tata mi-a dat-o cadou de 
ziua mea, prin ’77, într-o perioadă când 
Edson Arantes do Nascimento încă mai 
juca, la Cosmos New York, ori „Fotbal 
la poalele Cordilierilor”, a lui Titi Teaşcă. 
Pe prima n-o mai am, victimă a deselor 
schimbări de domiciliu, probabil, dar 
mi-o amintesc perfect. Avea o copertă 
verde, pe care era desenat un fotbalist 
negru care jongla cu o minge albă, 
uriaşă, iar numele autorului era scris mic, 
în stânga, sus, cu negru. Cea de-a doua 
era cronica Mondialului din 1962, din 
Chile.

Din „Perla neagră” reţin mai degrabă 
o imensă tristeţe, legată de copilăria 
lui Pelé, sărăcia în care crescuse, 
începuturile la Bauru, un sătuc, primul 

penalty, ratat şi teama sfâşietoare a 
puştiului de culoare că va fi dat afară, 
bănuţii câştigaţi de el şi puşi în palma 
mamei... Era ceva din „Singur pe lume” 
de Hector Malot şi poate de aceea mi-a 
plăcut mai mult o carte fără ambiţii 
stilistice, dar care vorbea prin eroii săi. 
Nu scria Teaşcă despre Santos-ul lui Pelé, 
ci despre uluitoarea accidentare din 
meciul Brazilia – Cehoslovacia, „Perla” 
făcând o ruptură musculară după ce 
pendulase fantastic piciorul drept la un 
şut care trăsnise transversala. În locul 
lui a intrat un puşti, Amarildo, care avea 
să fie eroul Braziliei, cu două goluri la 
următorul meci, cu Spania, 2-1, dar şi 
în finala cu Cehoslovacia. Apropo de 
finală, iată formulele de echipă ale unui 
meci pe care l-am văzut abia pe la 40 
de ani, în celebra colecţie FIFA cu DVD-
urile tuturor campionatelor mondiale, 
colecţie pe care o am de la echipa de 
filmare britanică, în cutie ţiplată, dar şi 
din suplimentul nu ştiu cărui ziar de al 
nostru, în cutie desfăcută şi răspândită 
prin toată casa… Meci pe care-l ştiu, 
fază cu fază, nerv cu nerv, emoţie 
lângă emoţie din „fotbalul de la poalele 
Cordilierilor”. N-am cum să uit vreodată: 
capitolul „Finala” era la pagina 200!

Aşadar: Santiago de Chile, 17 iunie 1962. 
Spectatori: 68.769. Vremea frumoasă, 
iarnă chiliană, colinele înzăpezite în 
Anzi. Cele două echipe au intrat în joc 
cu: Brazilia: Gilmar – Djalma Santos, 
Mauro, Zozimo, Nilton Santos – Zito, Didi, 
Zagallo – Garrincha, Vava, Amarildo. Apoi, 
Cehoslovacia: Schroiff – Tichy, Plushal, 
Popluhar, Novak – Kvasnak, Masopust – 
Pospichal, Scherer, Kadraba, Jelinek.

Ţin minte apoi clinchetul vesel din 
silabele de 24 de karate – aur din 
naţionala carioca: Zi-to, Va-va, Di-di, Za-
ga-lo, A-ma-ril-do, dar mai ales poveştile 
îmbrăcate în ciocolată despre Didi, cel 
care inventase „foglia secca” – şutul care 
imita prin efect căderea „frunzei uscate” 
din copac, ori despre „Diavolul şchiop” 

CRONICĂ
Brazilia la Mondiale
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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– Garrincha. Tata îmi vorbise de zeci 
de ori despre „cea mai mare extremă a 
lumii” şi-mi şi arăta, uneori, pasul inegal 
al „şeptarului”. De la Garrincha, a cărui 
fentă drăcească arunca fundaşul în 
direcţia opusă plecării extremei, pentru 
că Garrincha avea un picior mai scurt 
şi apărătorul nu ştia dacă aplecarea 
din corp era generată de fentă ori de 
beteşug, de la el aşadar mi-a plăcut 
„numărul 7”, ceea ce jucam şi eu, pe 
strada Zborului, în Otopeni ori în curtea 
şcolii. Dacă doriţi să vedeţi cine a fost cu 
adevărat Garrincha, există încă imagini 
fabuloase păstrate de memoria peliculei.
Intraţi pe Youtube şi veţi uita să închideţi 
gura… măcar câteva secunde,vă asigur!

În fine, Brazilia începe finala ca şi în 
’58, în Suedia, cu stângul, cehii înscriu 
prin Masopust, care era „Balonul de 
Aur” al Europei, dar după două minute 
Amarildo egalează, apoi Zito şi Vava 
aduc titlul mondial! Mai spune Teaşcă în 
carte că chilienii n-au mai ţinut în finală 
cu Brazilia, pentru că americanii n-au 
mai ieşit de pe tunel, înainte de meci, cu 
drapelul ţării gazdă, ca la toate meciurile 
de până atunci, ci cu al lor, cel cu „Ordem 
e Progresso”. În schimb cehii au făcut-o, 
în premieră, captând toată dragostea 
chilienilor.

Povestea din Anzii Cordilieri e lungă, 
cu Spania lui Helenio Herrera, un 
argentinian care antrena şi în Italia, pe 
Inter, în aceeaşi perioadă, cu Omar Sivori, 
argentinian şi el, dar jucând pentru 

Italia, cu Anglia, cu Bobby Moore şi 
Bobby Charlton, Ungaria cu legendarul 
portar Grosics şi cu Albert. De altfel, a 
fost un Mondial al portarilor celebri, de 
la brazilianul Gilmar, cel mai bun din 
întreaga istorie a sud-americanilor, la 
mexicanul Carbajal, la al patrulea din 
cele cinci turnee finale la care a jucat. 
Pozele cu ei din carte, în alb-negru, erau 
superbe, în plină paradă, mai ales cele cu 
Iaşin, uriaşul din poarta URSS. Pe lângă 
cartea cu eroi şi poze minunate, eu am 
rămas de atunci şi cu o fotografie de-a lui 
Zoli Crişan, tot cadou şi cu una de-a mea 
pe spatele căreia am scris cu stiloul cu 
peniţă Pelican: „Zoltan Crişan, nr. 7”. Deşi 
la şcoală, fără să şchiopătez, eram chiar 
Garrincha...

Cât despre echipa naţională a noastră, 
cu Voinescu, Nunweiller III şi IV, Pârcălab 
ori Constantin „Profesorul”, ea n-a fost 
înscrisă în preliminariile pentru Chile, 
întrucât nu se calificase la precedentele 
din Suedia şi Partidul Comunist, pe 
atunci, nici nu ierta, nici nu uita. Partidul 
Comunist Român era doar, pur şi simplu, 
idiot. Doi ani mai târziu, eliberat de ură 
şi, parţial, de prostie, acelaşi partid îi 
permitea echipei naţionale olimpice să 
joace şi să se califice la singurul turneu 
final olimpic din istoria fotbalului nostru, 
cel de la Tokyo, acolo unde, desigur, 
puteam trece în semifinale dacă 
Profesorul Constantin nu rata acel penalti 
nenorocit, în meciul cu Ungaria…

Cr
on

ică
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