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Auzim de foarte multe ori, în relatări 
din media, și nu doar acolo, despre un 
extraordinar fotbalist că “are clasă”. La 
fel, există și antrenori “de clasă”, ceea ce 
ar determina, pe cale de consecință, un 
fotbal “de clasă”. Mondială, europeană, 
națională, dar clasă!

Conceptul merită dezbătut un pic, mai 
cu seamă pentru faptul că superlativele 
se poartă în lumea sportului, reușind 
să definească o anumită creștere a 
fenomenului.

Fotbalul intră și el, mai ales el, în 
această spirală care are în fruntea ei ideea 
de “clasă mondială”. E un sport de care 
oamenii s-au îndrăgostit până la a stabili 
un limbaj unic care să contureze scara 
valorică a “clasei”, ceea ce nu e puțin 
lucru, ba dimpotrivă.

Messi, Cristiano Ronaldo sau Neymar 
sunt fixați acolo de memoria opiniei 
publice și stabilesc un standard mai mult 
decât evident. Sunt repere, ca oricare 
mari performeri, sunt valori, dar discuția 

se poate opri aici, pentru că nu toți sunt 
și modele demne de urmat. Pentru că 
nici Maradona, de pildă, cel mai mare 
înaintea vremurilor lor, nu a fost.

E însă limpede că avem nevoie de mari 
sportivi pe care să îi analizăm prin prisma 
evoluțiilor lor din arenă și mai puțin 
legându-ne de ceea ce fac dincolo de 
aceasta.

Sau suntem într-o eroare de judecată? 
Acea “clasă” trebuie să cuprindă ori să 
țină cont de tot? De “tot”? În cele din 
urmă, răspunsul este unul afirmativ, 
după cum ne arată nu doar istoria 
fotbalului, ci istoria însăși, în toate datele 
sale.

Francezii, care au inventat mitologia 
modernă a fotbalului, vezi Jules Rimet 
și formidabila lui idee care a dus la 
nașterea Cupei Mondiale, au o vorbă 
care e mai mult decât interesantă în 
contextul abordat de noi aici: “Le vrai peut 
quelque fois n’etre pas vraisemblable”. 
În traducere liberă, am spune, pe 
românește, că “Adevărul poate uneori să 
nu fie verosimil”. De fapt, marele clasic 
Boileau este autorul acestui vers, care se 
referea la arta dramatică din timpul său, 
subliniind că unele fapte adevărate pot 
părea uneori lipsite de adevăr, în forma să 
absolută. La fotbal, “clasa” evidentă a unui 
fotbalist poate să nu fie atât de “reală”, 
de convingătoare, pentru unii, așa că 
polemica se pornește imediat ce apar, în 
spațiul public, astfel de verdicte.

Așa că, în cele din urmă, cine stabilește 
că avem de a face cu un “fotbal de clasă”, 
cu un fotbalist din aceeași categorie, sau 
cu un antrenor asemenea?

Rezultatele, performanțele, victoriile, 
cam acestea ar fi răspunsurile care să 
confirme adevărul.

EDITORIAL
Fotbal de clasă
 Justin Ștefan, Secretar General LPF



1 Au fost opt ani de la 
ultima experiență 
ca antrenor, opt 

ani fără munca asta 
aproape de jucători, 
fără stările pe care le 
oferă o zi de meci. Ați 
simțit în toată această 
perioadă sentimentul că 
vă lipsește conexiunea 

asta cu fotbalul din 
perspectiva unui 
antrenor?

Ceea ce mi-am dorit 
întotdeauna, după ce 
renunț la cariera de 
jucător, a fost să devin 
antrenor. Credeam și cred 
în continuare, jucând în 

campionate puternice 
și având la rândul meu 
antrenori foarte bine 
pregătiți, că pot să dau 
mai departe ce mi-au 
transmis acești oameni 
și sigur, pot să ajut 
jucătorii să progreseze 
atât din punct de vedere 
fizic, cât și tehnic și 
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Interviu cu Ioan Ovidiu Sabău 
(Universitatea Cluj) 
  realizat de Costi Solovăstru și Octavian Țopa

Ioan Ovidiu Sabău este un nume greu al fotbalului românesc. Pe același plan, în 
Superligă, cu Gică Hagi și Dan Petrescu. A revenit pe banca tehnică a Universității 
Cluj după 20 de ani. Primul examen a fost partida de pe Cluj Arena cu FC Voluntari 
din etapa a 22-a, iar „studenții” au trecut cu brio de acest test, reușind să se impună cu 
2-1, însă marele bonus a fost jocul foarte bun prestat de „Șepcile Roșii” sub comanda 
noului antrenor.

Pentru ”U” urmează un nou duel tare acasă. Clujenii se vor duela, vineri, cu Rapid, o 
echipă neînvinsă în ultimele șase etape. Înainte de această partidă, Ioan Ovidiu Sabău 
ne-a vorbit despre revenirea la ”U”,  despre emoțiile primului meci, dar și despre 
partida cu Rapid, club la care a strâns 78 de meciuri ca jucător.
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tactic. Cu alte cuvinte, 
să dau din experiența 
mea acumulată în 
campionatele din Olanda, 
din Italia. Îmi place foarte 
mult să fiu cu jucătorii pe 
teren.

2 Ce înseamnă 
Universitatea 
Cluj pentru 

dumneavoastră?

E clubul care m-a format 
ca jucător. Am avut cele 
mai mari emoții la acest 
club. Fiind format aici, am 
debutat la ce înseamnă 
juniori, tineret și apoi 
echipa mare, ulterior 
ajungi să fii cunoscut, 
apreciat, să devi o 
persoană importantă.
Cele mai frumoase 
sentimente pe care le ai 
atunci când ești tânăr le 
simți atunci când joci la 
juniori, după care ajungi 
să reprezinți prima echipă. 
E un sentiment 
extraordinar și nu 
am decât cuvinte de 
apreciere, de mare 
respect pentru acest club. 
Pentru mulți tineri în acea 
perioadă era maxim să 
ajungi să joci la juniori, 

după care să ajungi să 
vezi acei jucători mari de 
la prima echipă și să îți 
dorești să fii lângă ei, să 
te antrenezi cu ei și după 
care să ajungi să joci cu ei. 
Pentru mine a fost cel mai 
important moment și cea 
mai frumoasă perioadă 
din cariera de jucător.

3 Cum a fost ziua 
redebutului pe 
banca Universității 

Cluj. Cum ați simțit-o 
din punct de vedere 
emoțional?

A fost greu și foarte greu 
pentru mine, mai ales 
după ce am luat această 
decizie, să mă readaptez 
la ce înseamnă ritmul 
de viață, preocupările, 
la fel realizezi de fapt ce 
înseamnă să revii la echipa 
pe care o iubești foarte 
mult și pe care îți dorești 
atât de mult să o salvezi, 
pentru că acesta a fost 
obiectivul. Abia atunci am 
realizat că pe umerii mei e 
o mare răspundere și încă 
nu s-a terminat pentru 
că a fost doar un început. 
Aici sunt implicat total, de 
dimineața până seara și 

sunt convins că am pus 
cariera mea de antrenor 
în joc pentru că am 
încredere în acești jucători, 
în tot ce înseamnă echipa 
și cred că împreună cu 
suporterii vom reuși să 
salvăm anul acesta echipa. 

4 În prima parte 
a sezonului ”U” 
s-a aflat într-o 

situație paradoxală. Juca 
bine, însă nu reușea să 
obțină puncte. Se vorbea 
des de un blocaj mental. 
Ați încercat să lucrați 
cu jucătorii și această 
latură? 

În momentul în care ești 
foarte bine pregătit din 
punct de vedere fizic, 
tactic și le spui că au niște 
resurse extraordinare, au 
un talent extraordinar, 
doar că eu cred că mulți 
dintre ei s-au mulțumit cu 
puțin și aveau nevoie să 
iasă din zona de confort. 
Ce înseamnă pentru 
mine acest lucru. Să fie 
mult mai mult implicați 
în ceea ce înseamnă 
pregătirea, implicarea 
în antrenament și să 
înțeleagă că nu e suficient 



să se antreneze doar trei 
ore pe zi și să înțeleagă 
că  dacă dai foarte mult la 
antrenament, aici vorbesc 
de implicare, concentrare 
și intensitate, nu ai cum 
să nu joci bine. Încrederea 
vine în urma unei pregătiri 
la cel mai înalt nivel, cu 
intensitate, atât din punct 
de vedere fizic, cât și din 
punct de vedere mental. 
Trebuie să ai acele trăiri în 
antrenament în care ești 
implicat cu mintea și nu 
ești absent, în care îți face 
plăcere să joci fotbal, să ai 
niște realizări personale, 
să îți câștigi duelurile și 
să ajungi până la urmă să 
câștigi și să răspunzi de 
ceea ce faci. Cred că am 
reușit să-i fac să înțeleagă 
că au calitate, că au 
valoare, doar că trebuie 
să fie mult mai implicați 
în ceea ce înseamnă 
pregătirea.

5 Care credeți că 
sunt atuurile 
echipei?

În primul rând seriozitatea 
și caracterul. Asta am 

observat în acest moment. 
Foarte mulți dintre ei sunt 
dornici să progreseze, să 
joace la un alt nivel. Așa 
cum le-am spus și nu este 
o glumă, mulți dintre ei au 
niște calități extraordinare. 
Dacă lucrează mult mai 
mult și cu altă intensitate, 
chiar ar trebui, dacă nu 
au făcut-o, să își propună 
ca obiectiv să ajungă la 
echipa națională.

6 Este ”U” Cluj – 
Rapid un derby?

E un joc important. 
Vreau să văd exact cum 
reacționăm după victorie 
și un joc bun. Vom avea 
un adversar puternic, o 
echipă matură, o echipă 
care joacă de doi ani 
împreună. Au calitate 
individuală, dar așa cum 
am spus, acasă trebuie 
să plecăm tot timpul cu 
prima șansă. Asta trebuie 
să fie mentalitatea și să 
avem încredere pentru 
că suntem foarte bine 
pregătiți. Dacă vom 
înțelege cu toții ce 

înseamnă să fim o echipă 
puternică, eu cred că 
putem să obținem a doua 
victorie foarte importantă.
Rapid pentru mine 
înseamnă foarte mult. 
Am un respect deosebit 
pentru că am jucat patru 
ani acolo. Atunci m-am 
întors după opt ani în 
România, după ce m-a 
convins domnul Mircea 
Lucescu să revin. Am 
câștigat două campionate 
cu Rapid, așadar le port un 
respect deosebit.

7 Ce mesaj aveți 
pentru suporterii 
Universității Cluj?

În primul rând, le 
mulțumim că ne-au 
susținut și ne-au încurajat 
la meciul cu FC Voluntari. 
Îi asigurăm că facem tot 
ceea ce depinde de noi 
să nu-i dezamăgim. Vom 
avea tot timpul atitudine, 
asta voi cere tot timpul de 
la jucători. Avem limite, 
noi ca staff și ei ca jucători, 
dar, din punct de vedere al 
atitudinii, aici vom da tot 
timpul maximum.
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InterviuINTERVIU
Interviu cu Kevin Boli 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Kevin Gnonher Boli s-a născut pe 21 iunie 1991 la Lens, în Franța. Este nepotul 
celebrului internațional francez cu origini ivoriene Basile Boli, fost la Auxerre, 
Marseille, Monaco și Rangers, în prezent prezentator tv. Tatăl său, Roger, a fost 
internațional de tineret al Franței, iar frații săi mai mici, Charles și Yohan, sunt de 
asemenea fotbaliști profesioniști.

Kevin a început fotbalul la Lens și Sedan, a continuat în Belgia, la Mouscron, iar în 
2015 a venit la Viitorul / Farul, debutând pe 21 august în Viitorul – Poli Timișoara 4-0. 
După un titlu de campion câștigat în 2017, s-a transferat la CFR 1907 Cluj, cu care a mai 
adunat alte patru medalii consecutive. Are în palmares, așadar, cinci titluri de campion 
al României câștigate în 121 de meciuri oficiale!

După scurte perioade în China (Guizhou Hengfeng) și Turcia (Samsunspor), a revenit 
în Superliga României, la FC Botoșani, iar din această iarnă s-a reîntors la clubul de la 
malul Mării Negre, locul de unde a pornit adevărata sa aventură fotbalistică. 
În prima etapă din 2023, a evoluat excelent chiar dacă echipa sa a pierdut, fiind, 
conform cifrelor InStat, fotbalistul cu cele mai multe mingi recuperate.
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1 Bine ai revenit la 
Constanța! Cum 
te simți, care sunt 

așteptările tale?

Mulțumesc! Sunt fericit 
că am revenit aici, avem 
un obiectiv mare și sper 
că îmi voi putea ajuta 
considerabil echipa să și-l 
îndeplinească.

2 Cum va fi să 
lucrezi din nou, 
după cinci ani, cu 

Mister Hagi?

(Zâmbește) Va fi foarte 
bine, sper să câștigăm 
multe meciuri împreună. 
Vreau să mă antrenez 
bine, să nu-l dezamăgesc. 

Eu sunt foarte, foarte 
fericit că am revenit la 
Constanța.

3 Crezi că mai poți 
lua un titlu de 
campion aici, la 

Constanța?

Să vorbim despre titlu 
este un pic cam devreme, 
dar sper să câștigăm cât 
mai multe meciuri. Abia 
mai târziu vom putea 
vorbi despre titlu. Eu am 
urmărit echipa de când 
am plecat de aici, mă 
bucur că în aceast sezon 
a jucat foarte bine, că 
are jucători valoroși și un 
staff excelent, și putem 

încerca să facem ceva bun 
împreună.

4 S-a mărit 
și numărul 
suporterilor, vin 

tot mai mulți fani la 
meciuri. Ai un mesaj 
pentru ei?

Sper să ne ajutăm 
împreună, tot timpul. Noi 
să îi facem fericiți, ei să ne 
ajute, prin susținerea lor, 
să-i putem face cât mai 
des fericiți! Avem nevoie 
de ei tot timpul, și când 
câștigăm, dar mai ales 
când pierdem. Împreună 
putem construi ceva 
măreț! Hai, Farul!





Caut acum, după aproape 20 de ani, 
caseta tehnică a meciului, pe care-l 
găsesc în colecţia din iulie ’52 a „Sportului 
popular”. Iat-o: 15.07.1952. Ungaria – 
România 2-1 (1-0). Stadion: Kupitas. 
Spectatori: 14.000. Arbitru: Latîşev (URSS). 
Ungaria: Grosics – Dalnoki, Lorant – I. 
Kovacs, Lantos, Boszik – Budai, Kocsis, 
Hidegkuti, Puskas, Czibor. Antrenor: 
Guszta Sebes. România: Voinescu (CCA) – 
V. Zavoda II (CCA), J. Kovacs (Locomotiva 
Bucureşti), Zoltan Farmati (Flamura Roşie 
Arad) – V. Călinoiu (Dinamo), G. Serfözö 
(Progresul Oradea) – Tudor Paraschiva 
(Flacăra Petroşani), E. Iordache (Flacăra 
Ploieşti), Titus Ozon (Dinamo), Iosif 
Petschowski – cpt. (CCA), Ion Suru 
(Dinamo). Antrenor: Gică Popescu.

„Noi am avut emoţii mari, cu ceva 
timp în urmă, tot după Război, ne 
bătuseră pe Republicii, la noi acasă, cu 
5-1... Puskas ne dăduse trei, unul Deak, 
alte două... Petscowski marcase şi el, 
pe final... Se spunea chiar că tocmai el, 
„Ceala”– „fentosul” înseamnă asta în 

limba maghiară – a vorbit cu Lorant, cu 
care fusese coechipier la ITA, la Arad, 
pe vremea baronului Neuman, s-o lase 
mai moale. Ba chiar extrema lor stânga, 
până la Czibor, era tot un „utist”, Toth 
III, campion cu UTA în ’47... Acum, în 
Finlanda, tremuram în mijlocul verii... 
Ne-au luat tare şi, după 22 de minute, 
Czibor îl păcălise deja pe Voinescu: 1-0!” 
Nea Radu strânge spătarul scaunului 
pe care s-a aşezat invers, ca şi cum ar 
mai fi putut să-l ajute cumva, peste ani, 
pe „Ţop” Voinescu. Vorbeşte. E în transă. 
„Gică Popescu, nu ăsta, nu baciul, Gică 
Popescu era antrenorul, antrenor şi la 
CCA, chiar luase titlul cu ei în anul ăla, 
jucase la Sportul Studenţesc înainte de 
Război, cu Duce Coe, tatăl lui Dan Coe, 
campion cu Rapid în ’67...

Da, şi odată sare Gică Popescu de 
pe bancă... strigă la Zavoda, strigă la 
Călinoiu, că era debutant, săracu’, la 
Serfözö, ei erau halfii, ei trebuia să ţină 
jocul. Gică Popescu era cel mai tânăr 
antrenor campion al ţării şi aşa a rămas. 
Zavoda s-a apucat şi el să strige la ai 
noştri de acolo, din spate, dar şi la ai lor, 
pentru că fusese coleg, într-o tabără de 
juniori, înainte de Război, la Budapesta, 
cu Grosics, cu Puskas, cu Kosics...

...Strigătele au efect, băieţi. Iordache, 
Eugen Iordache driblează şi pe Grosics, 
care era cel mai bun portar din lume, 
dar ratează cu poarta goală!” Nea Radu 
se joacă, tensionat, cu butonul unui 
pix. „Ozon i-a luat la mână, cum se zice. 
Petschowski e şi el peste tot. Ungurii 
trăiesc prin Puskas, care iese cu mingea 
dintre Călinoiu şi Zavoda şi trage! Bombă! 
Voinescu scoate uluitor, uluitor, măi 
băieţi... Kocsis nu mai ratează, cu vreo 10 
minute înainte de final.”

Nea Radu greşeşte un pic. Era minutul 
74. „Un sovietic, altfel bun arbitru, ne 
anulează gol valabil, nu mai ştiu la 

CRONICĂ
Ion Voinescu apără tot (II)
  realizată de Marius Mitran

Cr
on

ică
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Cronică

cine, parcă la Ozon... Apoi Suru înscrie, 
excepţional. Mai sunt ceva minute! Îi 
presăm, îi băgăm în careul lor, Puskas se 
duce la antrenorul lor, Gusztav Sebes, ăla 
era malefic, a şi inventat, la Paris, în ’56, 
povestea Cupei Campionilor Europeni, 
cu nişte ziarişti francezi de la L’Equipe, 
Sebes intră în teren, mai avem 5 minute... 
Trage Petschowski, Lorant se opune, 
disperat, corner... Puskas ia mingea şi o 
aruncă în tribună, lumea îl fluieră...

...Nu mai egalăm... Până în ’70, la 
Guadalajara, cu Brazilia, când şi ăia, la 
3-2, dădeau cu mingea în tribune, n-am 
avut meci mai bun! Să ştiţi... Iar eu l-am 
comentat...” Nea Radu are lacrimi în 
ochi. Ozon, Petschowski nu mai sunt. Azi 
nici el nu mai e, cel care i-a văzut şi i-a 
povestit.Acum câteva zile s-a dus şi Vasile 
Zavoda...

Peste puţină vreme, după Revoluţia 
din ’56, de la Budapesta, Puskas va alege 
pe Real Madrid în dauna lui Honved. 
Şi naţionala Spaniei. În 1995, FIFA l-a 
declarat cel mai mare golgeter al 
secolului, el reuşind 84 de goluri în 85 de 
meciuri pentru Ungaria şi 512 goluri în 

528 de jocuri în toată cariera. Atunci, în 
Finlanda, Ungaria lui a luat aurul... În ’54, 
la Mondiale, la Berna, a avut 2-0 în finală...

Puskas s-a răzbunat însă în atacul 
stelar al Realului, alături de Gento şi 
Di Stefano: 3 Cupe ale Campionilor 
Europeni, o Cupă Intercontinentală, 5 
titluri în Primera. În 2009, FIFA a instituit 
premiul „Ferenc Puskas” pentru cel mai 
frumos gol al anului. În 2011 l-a cucerit 
Neymar, de la Santos...

Atunci însă, în vara aceea, acum 62 
de ani, nea Radu era tânăr, iar Ozon 
continua să dribleze la ei. Czibor, viitoarea 
extremă a Barcelonei, şi el fugit după ’56, 
avea să mărturisească în presa vremii 
că meciul a fost mai greu ca finala. „Aşa 
a fost”, zice nea Radu, dând scaunul 
deoparte. Iese din birou. Ne ridicăm şi 
noi. Eu am 27 de ani şi simt nevoia să 
spun cuiva la ce am fost martor. Nu mai 
ştiu, nu mai ţin minte ce-am făcut exact. 
N-au trecut 60 de ani, ca de la meci, dar 
au trecut 20. Uite, vă spun vouă, prieteni.

P.S. Nea Radu avea un pulover albastru 
cu alb..
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