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Pauză de iarnă este întotdeauna 
binevenită. Prezentă în societate, 
implicit și în sport. În fotbal. În general, 
vacanțele au acest atribut, al liniștii, nu-i 
așa? Din mai multe motive, între care 
clima, capriciile vremii, efortul depus 
încă din luna iulie a anului precedent, în 
competiții oficiale, toate acestea impun, 
la un moment dat, o anumită relaxare. 
Doar că, din exact aceleași cauze, vacanța 
e scurtă, iar pregătirile trebuie continuate 
urgent în vederea reluării sezonului. 
Povestea veche cu încărcarea bateriilor, o 
știm cu toții.

Un factor extrem de important, decisiv 
chiar, în acest proces de refacere a 
forțelor, este antrenamentul din zilele 
care au mai rămas până la startul 
campionatului.

Antrenamentele, sigur că da, și, pe cale 
de consecință, antrenorul. Iată unde e 
cheia succesului în cazul fiecărui fotbalist, 
al fiecărei echipe. Și nu spun deloc vorbe 

mari… În ultimii ani, mai mult poate ca 
niciodată, rolul tehnicianului a devenit nu 
doar din ce în ce mai important, ci și mai 
vizibil în tot acest program de repunere 
a performanței la cotele de dinaintea 
vacanței. Este, cum scriam mai sus, un 
proces asupra căruia merită să zăbovim 
puțin. Mai cu seamă că am avut toți parte 
de timp de gândire!

În doar zece zile se reia campionatul 
național și atunci se vor observa efectele 
acestor zile lungi de antrenamente, de 
acumulări fizice, de repetiții ale unor 
scheme de joc etc.

Bineînțeles, esențial este antrenorul, 
însă în jurul jucătorului se petrece 
întreaga strategie. “Potior est, qui prior 
est” spunea celebrul Terențiu, iar replica 
a devenit o zicală în popor, care pe 
românește ar suna cam așa: “Cine se 
scoală de dimineață, departe ajunge!” 
Munca de azi echivalează cu succesele de 
mâine.

Ceea ce era de demonstrat în 
condițiile date, în care “dimineața” este 
tocmai această perioadă de acumulări 
progresive, un timp care se va “deconta”, 
dacă permiteți termenul, în meciurile 
care se vor juca în intervalul ianuarie-iunie 
2023.

Antrenorul este cel care, împreună cu 
staff-ul său, desigur, stabilește graficul 
performanțelor de mai târziu prin ceea 
ce face acum, într-un program specific 
acestei situații. Rezultatele care vor veni 
nu pot fi decât consecințele zilelor în 
care se aleargă și se trage din greu, cum 
se spune. Altfel, totul va fi bine în cea 
mai bună dintre lumile posibile, vorba 
filosofului. Sau, într-o interpretare proprie, 
totul va fi cu atât mai ușor de obținut, cu 
cât e mai greu azi în pregătire. Puncte, 
victorii, trofee…

EDITORIAL
Azi pentru mâine
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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FEATURE
Echipa străinilor debutanți
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Pe durata celor 21 de etape disputate din ediţia curentă, 56 de jucători străini au debutat 
în Superliga României. Vă prezintă un prim unsprezece ales dintre aceşti fotbalişti care 
au evoluat în premieră în principala competiţie internă. 

Iată cum arată echipa ideală a străinilor debutanți:

Simone         
Scuffet           

Shaquill          
Sno           

Denis          
Kolinger         

Joonas          
Tamm          

David          
Kiki         

Unul dintre cele mai importante transferuri făcute de 
clujeni în vara lui 2022. S-a impus rapid în poarta CFR-
ului, bifând deja 17 meciuri în campionat ca titular.

Deşi moldovenii sunt în căutarea unei formule ideale, 
Shaquill s-a remacat, în special, prin apetitul ofensiv. 
A înscris de două ori în cele 16 partide în care a 
îmbrăcat tricoul grupării botoşănene.

Un fundaş cu un fizic solid, care s-a pliat perfect pe 
stilul impus de Dan Petrescu. A evoluat în 15 meciuri, 
dintre care 13 ca titular.

Prezent pe teren în 19 dintre cele 21 de etape, a înscris 
de trei ori. Evoluţiile bune de la FCSB au contribuit 
decisiv la câştigarea titlului de "Jucătorul anului în 
Estonia".

Este singurul jucător străin utilizat cu regularitate de 
Gheorghe Hagi. A reuşit un gol şi nu mai puţin de 74 
de driblinguri în 20 de meciuri.

CFR CLUJ

FC BOTOŞANI  

CFR CLUJ  

FCSB  

FARUL 

26 ANI

26 ANI

28 ANI

30 ANI

29 ANI
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Jair          
Silva           

Sota          
Mino           

Karlo         
Muhar           

Emmanuel         
Yeboah           

Paul-Arnold          
Garita           

Yassine          
Bahassa           

A bifat prezenţe în toate cele 21 de etape (14 ca 
interalist). A înscris două goluri, a pasat decisiv de 
două ori şi a scos un penalty.

A fost ceasul japonez din jocul revelaţiei 
campionatului. A dominat centrul terenului, ajutând 
mult echipa prin efortul depus în fiecare meci.

A înscris de patru ori în cele 14 meciuri jucate pe 
prima scenă (12 jocuri ca titular), trei dintre goluri fiind 
reuşite cu capul.

O mare promisiune, aşa poate fi descris pe scurt 
tânărul jucător care a marcat de trei ori şi a oferit două 
pase decisive în primul lui sezon la seniori.

Cel mai bun marcator din rândul debutanţilor! A înscris 
de șapte ori, majoritatea reuşitelor fiind decisive.

Un fotbalist cu o tehnică deosebită. A marcat un gol, 
a oferit două assist-uri şi a reuşit 81 de driblinguri, la 
acest ultim capitol fiind lider în Superliga României.

PETROLUL 

FC HERMANNSTADT 

CFR CLUJ

CFR CLUJ

FC ARGEŞ 

FC U CRAIOVA 1948

28 ANI

28 ANI

26 ANI

19 ANI

27 ANI
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FEATURE
Fotbal și statistică în Superliga României
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Buletinul Informativ al LPF vă prezintă cele mai interesante  date statistice referitoare 
la fotbaliștii prezenţi în primele 21 de etape ale Superligii:
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428 de jucători au bifat cel puţin o 
prezenţă, dintre care 15 au evoluat 

pentru două echipe

42 dintre cei 428 utilizaţi sunt tineri 
autohtoni născuţi după 1 ianuarie 2002

1 2

78 de fotbalişti au debutat în 
Superliga României

158 de jucători au înscris cel puţin un 
gol, dintre care patru au marcat pentru 

două echipe
3 4

145 de jucători au prins cel puţin o 
prezenţă în echipa ideală a etapei

Denis Alibec este fotbalistul declarat 
de către deţinătorii drepturilor tv 
de cele mai multe ori "Jucătorul 

meciului" 
(de cinci ori!)

5 6

Ionuţ Larie (Farul) şi Igor Armaş (FC 
Voluntari) sunt singurii jucători care au 

început toate cele 21 de partide din 
postura de căpitani

Șapte fotbalişti sunt integralişti: Igor 
Armaş (FC Voluntari), Marian Aioani 
(Farul Constanța), Roland Niczuly 
(Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Bart Meijers 
(Petrolul Ploiești), Andre Duarte (FC U 
Craiova 1948), Horaţiu Moldovan (FC 
Rapid 1923) şi Eduard Pap (FC Botoşani)

7 8

Top 3 cei mai tineri jucători utilizaţi: 
Stoian Alexandru (născut în 15.12.2007 
/ Farul Constanța), Pîrvu Yanis Nikolas 
(născut în 2.04.2007 / FC Argeş), Gutea 
Remus Gabriel (născut în 2.11.2006 / CS 
Mioveni)

Top 3 vârstnici cu minute în ediţia 
curentă: Hoban Ovidiu (născut în 

27.12.1982 / CFR Cluj), Tamaş Gabriel 
(născut în 9.11.1983 / Petrolul Ploiești), 

Săpunaru Cristian (născut în 5.04.1984 
/ FC Rapid 1923)

9 10
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... Atunci, în vara aia am auzit eu de 
cel mai mare portar al României pe care 
l-am văzut vreodată. Silviu Lung. Lung.

... La înmormântarea profesorului 
Stroe, în aprilie, Lung mi-a spus că 
Magistrul, când venise să-l ia, atunci, în 
vara aia, în ’74, de la Carei şi să-l ducă la 
Craiova, dormise la ei. „Mama l-a culcat 
în camera cea bună în vara aia, în ’74, 
între perine. Aveam perine de-alea mari, 
mari... Doamna Lung, a zis Profesorul, 
cum să plece, doamnă, băiatu’ de aici, 
vă înţeleg că vreţi să-l mai ţineţi... între 
pernele astea aş sta şi eu, o viaţă aş sta... 
Mama i-a zis că de-aia am crescut aşa 
înalt. De-atunci, de câte ori a venit pe la 
noi, domnu’ Marius, că a mai venit în toţi 
anii ăştia, mereu acolo îl culcam, între 
pernele-alea mari...”

Silviu Lung are barbă, se vede că ţine 
doliu. Profesorul care i-a schimbat viaţa 
plecase şi Lung îşi amintea Începutul, 
încercând să pareze Sfârşitul poveştii. 
„În vara aia, după primul titlu, în ’74, nu 
doar că venise Dobrin, păcat că n-a putut 

Craiova să-l ţină, dar tot atunci veniseră 
şi Cami, avea doar 16 ani, şi Zoli Crişan. 
El era mai mare, 20 de ani. Vorbeam 
ungureşte cu el...”

Atunci, în vara în care aflasem despre 
el, a şi debutat, în august, într-un 1-0 
cu Poli Timişoara. Când s-a retras, în 
’93, după 19 ani, eram în tribune, deja 
ziarist, conştient că el, numărul 1, primul 
întotdeauna, pleca de pe teren ultimul. 
Ultimul dintre toţi. El a făcut trecerea de 
la Maxima care fusese (îi rezistase încă 
zece ani!) la maxima care devenise. De la 
alura lui de cocostârc la literele cu care 
îmi începeam toate caietele dictando 
şi toate nopţile, încercând să uit că nu 
mai sunt cum au fost: L-U-N-G. Apoi 
liniuţă, Negrilă, virgulă, Tilihoi, virgulă, 
Ştefănescu...

... După ce tata s-a văzut atunci cu 
Deliu, care luase şi el titlul, la tineret-
speranţe, am plecat la Herculane. Cum 
am intrat în orăşel, am făcut poze, 
plimbându-ne toţi trei prin centru. 
Într-o fotografie, pe care am înrămat-o 
şi e singura la care mă uit zi de zi, e pe 
bibliotecă, eu sunt călare pe un urs 
împăiat, mama e cu ochelarii de soare 
ăia italieneşti. Îmi era rău, ţin minte. Mă 
durea stomacul. Şi mama a zis: „Hai, sus, 
urcă-te aici, să fii ca Lungu ăla cu care 
mi-aţi împuiat capul tot drumul!”

... Anii, cei 19, care au urmat, am fost 
fanul lui Lung. Îi ţineam pumnii să nu 
greşească şi nu greşea. Să apere şi apăra. 
„Someone to watch over me”. Să apere 
şi ne apăra. El şi Cămătaru dacă erau, 
era greu să ne bată cineva. După ce l-am 
cunoscut, am vrut de fiecare dată să-i 
spun că am trăit toţi anii cu gândul că 
doar el ne putea salva de unul singur. 
El era în luntrea aia care te trecea apa şi 
te salva. Paradele de la Florenţa, unde 
ne prăbuşiserăm, apoi reflexul de la 
Bordeaux, la „capul” scos de sub bară 

CRONICĂ
Numărul 1, Silviu Lung (II)
  realizată de Marius Mitran
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al lui Memmering, parcă. La şuturile 
lui Specht ori Trésor. La pătrunderea 
lui Lacombe, la voleul lui Tigana ori la 
„torpila” lui Giresse. La lovitura liberă a 
aceluiaşi Memmering. Parade, plonjoane 
disperate, viaţa Craiovei în palmele 
lui. În cabrarea aceea pe genunchi, de 
unde pleca toată forţa apărării noastre. 
Şi scăpam!... Apoi luntrea care te trecea 
uşor din nou spre viaţă... Silviu Lung. 
Păsărilă. Sufletul unei neînduplecări 
genetice. „Ştiţi cine trăgea cel mai tare, 
domnu’ Marius? Nu, nici la Bordeaux, 
nici la Fiorentina nu era, nici de la 
Milan, când am jucat cu Steaua finala 
Cupei Campionilor, nici de la Benfica, la 
Lisabona, poate la meciul vieţii. Nici în 
optzeci de meciuri, aproape, la naţională... 
Nici la Mondialul din Italia, nici la Euro, 
în ’84, când am fost ales cel mai bun 
fotbalist român.” „Chiar aşa a fost: cel mai 
bun, domnule lung, cum zicea Profesorul 

Stroe, aţi fost cel mai bun! Deci nu era de 
la Benfica, de la Milan ori de la Steaua?...” 
„Era Păunescu. Adrian Păunescu, cel mai 
tare şut pe care l-am simţit vreodată!” 
„Deci tot oltenii dădeau cel mai tare!” „Da, 
dar pe-ai noştri nu-i pun la socoteală!”

... La ţară, când mă întorceam, şi după 
ce ai mei n-au mai fost să meargă cu 
mine, tuşa Lotica mă întreba, încă mă 
mai întreba dacă mai ţin minte că odată, 
când am venit cu tata şi cu mama, am 
aflat de portarul ăla mare al Craiovei. 
„Lung. De Lung, tuşă.” „Da. Lung, mamă. 
Şi cum îi mai zicea?” „Îi zice şi acum: 
Silviu. Silviu Lung.” „Aşa. Silvu.” Aşa, „Silvu” 
i-au zis mereu la Bistreţ. Silvică i-am zis 
noi, ceilalţi. Pentru că atunci când ne era 
greu, ne salva şi cu luntrea aia liniştită 
a lui, ca şi fruntea, ca şi palmele uriaşe, 
ne trecea în linişte, între pernele alea 
mari,de-acasă...
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