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Circulă de mai multă vreme, pe rețelele 
de socializare și nu doar acolo, o secvență 
amuzantă, în care se poate vedea cum 
se făceau echipele la fotbal, în curtea 
școlii sau pe maidanele de la țară ori pe 
terenurile aflate în spatele blocurilor. 
Întreg ritualul este prezent acolo, de la 
tragerea la sorți a începutului de meci, 
“mingea sau poarta?”, până la distribuția 
pe posturi, cine stă între buturi, cine joacă 
“la pomană” etc.

Este vorba, dincolo de orice alte 
considerente, de foarte multă emoție în 
acel spațiu, lucru extrem de important 
atunci când încercăm să definim fotbalul 
ca stare de spirit, ba chiar mai mult decât 
atât. Iubim fotbalul pentru că ne amintim 
copilăria sau viceversa? În orice caz, 
suntem mai tineri și mai “jucători” decât 
azi, așa e?

La urma urmei, nici nu are prea 
mare importanță răspunsul la această 
întrebare…

Esențial este altceva, și anume unde ne 
situăm noi în raport cu aceste emoții din 
trecut.

Judecăm fotbalul ca pe o chestiune 
de suflet, ca pe una de marketing social 
sau nici una, nici alta, acceptăm fotbalul 
ca pe o secvență de viață, pur și simplu, 
fără a-i da alte conotații? Indiferent 
care e realitatea, adevărul adevărat, 
cum se spune, prezentul din fotbal este 
întotdeauna condiționat de o legătură 
spirituală cu rădăcini adânci în propria 
devenire. Iar performanța în fotbal, și nu 
numai, dar mai cu seamă în fotbal, ține 
și de o legitimare în fața propriei istorii. 
Pentru că fotbalul înseamnă emoție, iar 
cel “real” impune o anumită abordare, 
dincolo de trecut, desprins, dar și 
dependent de acesta.

Oricum ar fi, e greu. Performanța 
înseamnă mai mult decât implicarea 
emoțională, dar cred că o include, aproape 
întotdeauna. Fotbalul e un creator de 
amintiri, în definitiv.

Englezii au o vorbă, preluată, de fapt, 
din celebra piesă a lui Shakespeare, “Cum 
vă place”, unde bătrânul Will spune “all 
the world’s a stage”, ceea ce în traducere 
liberă, ar suna așa: “Toată lumea e o 
scenă!”. Citatul vine mereu cu versul 
următor al comediei, care reușește să 
completeze ideea: “and all the men and 
women merely players”, adică “și toți 
oamenii sunt simpli actori”! Nu este și 
lumea fotbalului o scenă de asemenea 
dimensiuni uriașe? Ba eu cred că este! 
Cum vă place, exact așa este și fotbalul…

În concluzie, care se impune în astfel de 
circumstanțe, fotbalul plus emoția pe care 
o generează sunt creatori atât de amintiri, 
cât și de…rezultate! Ceea ce nici măcar nu 
mai trebuie demonstrat!
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EDITORIAL

Fotbal plus emoțţie
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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1 Sebastian, felicitări 
pentru ultimele 
evoluții! Practic, cel 

mai bun sezon din cariera 
ta, nu-i așa?

Mulțumesc pentru 
aprecieri! Da, cu siguranță 
este așa. Sper să merg mai 
departe tot la fel de bine 
și să-mi ajut cât mai mult 
echipa.

2 Care este secretul 
reușitelor tale?

Nu cred că este vorba 
de un secret. Am familia 
alături, sunt liniștit, am un 
om foarte important lângă 
mine, Ovidiu Vâlceanu, 
care mereu mă sfătuiește 
și are grijă de mine, plus 
Mister (n.n. antrenorul 

Flavius Stoican), care-mi 
oferă toată încrederea, 
precum și pe colegii mei. 
Fără ei nu aș fi reușit să 
marchez goluri.

3 Ai deja zece goluri 
marcate, ești 
printre atacanții 

importanți ai Superligii. 
Ce ne pregătești pentru 
viitor?
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INTERVIU

Interviu cu Sebastian Mailat
(FC Botoșani)
  realizat de Cristian Prisăcariu și Octavian Țopa

Sebastian Arpad Mailat s-a născut pe 12 decembrie 1997, la Timișoara. Crescut și format 
de LPS Banatul, a debutat cu gol în prima ligă, la partida Poli Timișoara - Politehnica 
Iași 2-3, disputată pe 29 mai 2016, când încă nu împlinise 19 ani! A fost transferat de CFR 
Cluj în sezonul 2017-2018 și, după  o perioadă când a fost împrumutat la Gaz Metan 
Mediaș, a ajuns FC Voluntari. Din acest sezon, s-a transferat la FC Botoșani și a devenit 
unul dintre cei mai buni marcatori din Superliga României.

Are 141 de meciuri și 22 de goluri marcate pe prima scenă a fotbalului românesc. A fost 
component al loturilor naționale U-17, U-18 și U-19.
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Este unul dintre obiectivele 
mele să marchez cât mai 
des. În același timp, cred că 
sunt un jucător care poate 
arăta mai mult decât a 
arătat până în prezent. 
Mă bucur cât pot de acest 
moment și privesc cu 
încredere viitorul.

4 Te gândești la 
titlul de golgheter 
al acestui sezon?

Da, nu vă mint. Ar fi însă 
o surpriză, pentru că eu 
joc la Botoșani, un club 
mai mic comparativ cu 
cele de sus, care domină 
competiția, precum FCSB, 
Farul, Rapid, CFR ... Din 
acest punct de vedere, ar 
fi chiar o mare surpriză! 
Vedeți, eu mi-am propus la 
începutul campionatului 
să marchez șapte goluri și, 
din fericire pentru mine și 
echipa noastră, am depășit 
acest prag. Repet, vreau 
să-mi ajut cât mai bine 
echipa și să ne îndeplinim 
obiectivul.

5 Consideri că 
meciul următor 
poate fi decisiv 

pentru intrarea în play-
off?

Nu știu dacă poate fi 
considerat o ”ultimă carte” 
pentru că mai sunt etape 
de jucat, iar cei de la Sepsi 
OSK vor avea meciuri 
mult mai grele, dar noi 
trebuie să ne vedem de 
drumul nostru, să tratăm 
fiecare meci cu atenție și 
să încercăm să obținem 
maximum de puncte din 
toate.

6 Este partida cu 
Sepsi OSK una 
specială pentru 

voi, având în vedere că 
în tur, la Sf. Gheorghe, ați 
fost învinși la o diferență 
mare de scor?

Da, cu siguranță! Vom 
intra încercând să dăm tot 
ce avem mai bun pentru 
a ne lua revanșa în fața 

propriilor suporteri. Ne-a 
marcat teribil acel episod 
și vrem să le demonstrăm 
oamenilor din Botoșani că 
a fost doar o întâmplare 
nefericită. Ne gândim 
serios la acest aspect.

7 Ce planuri de viitor 
ai?

Nu știu, chiar nu știu 
și nici nu vreau să mă 
gândesc acum ce va fi la 
vară, nu pun o presiune 
suplimentară pe mine. 
Rămân concentrat să mă 
pregătesc cât mai bine, să 
mă prezint cât mai bine 
la meciurile care urmează 
și să marchez cât mai 
multe goluri pentru echipa 
noastră.

8 Succes în tot ceea 
ce îți dorești!

Mulțumesc mult.
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1 Salutare, Andrei! 
Te felicităm pentru 
toate realizările tale 

pe plan personal și mai 
ales profesional în ultima 
perioadă. Care este 
secretul tău?

Vă salut și eu, vă 
mulțumesc pentru 
aprecieri! Sincer să fiu, 

nu cred că este un secret, 
chiar dacă viața mea s-a 
schimbat după ce am 
devenit tată. Nici nu-mi 
vine să cred cât de repede 
au trecut aceste luni din 
viața mea și îmi doresc 
ca sentimentele acestea 
să fie predominante 
mereu. Acest lucru a avut 
și impact în fotbal. Mă 

simt extrem de motivat, 
traversez o perioadă bună, 
dar eu nu mă voi opri aici.

2 Cum este viața lui 
Andrei Ivan dincolo 
de dreptunghiul 

verde?

Viața mea se învârte doar 
în jurul familiei mele acum. 

INTERVIU

Interviu cu Andrei Ivan
(Universitatea Craiova)
  realizat de Andrei Coadă-Nicolaescu și Octavian Țopa
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Andrei Virgil Ivan s-a născut pe 4 ianuarie 1997, la Moreni, dar viața sa este legată 
ireversibil de Craiova și de a sa campioană a unei mari iubiri, debutând cu gol înainte de 
vârsta majoratului, pe 2 august 2014, în partida Steaua – Universitatea 3-1. Talentul său 
a fost extrem de apreciat și pe plan extern, fiind imediat transferat de Krasnodar și, mai 
apoi, de Rapid Viena. A revenit în 2019 la Universitatea și s-a transformat într-un autentic 
lider de echipă. Are 194 de meciuri și 49 de goluri marcate în prima ligă doar pentru 
clubul său de suflet, 10 convocări la naționala U-21 și 17 la echipa mare a României. 
Forma actuală și execuțiile spectaculoase îl recomandă drept unul dintre cei mai buni 
atacanți din SuperLigă.
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Tot timpul meu liber e 
dedicat în totalitate soției 
mele și fiicei. Noi avem 
foarte multe activități 
împreună: ne place să ne 
plimbăm, să luăm masa în 
oraș și, desigur, să-i facem 
toate poftele celei mici. Mă 
implic în ceea ce privește 
activitatea casnică pe 
cât posibil, să-i fac soției 
mele viața mai ușoară. E 
o responsabilitatea foarte 
mare să fiu soț și tată, 
dar îmi e inima plină de 
bucurie.

3 Ce reprezintă 
Universitatea 
Craiova pentru 

tine?

Totul. Reprezintă exact 
cum îmi place mie 
să o zic de atâtea ori: 

Campioana Unei Mari 
Iubiri. Universitatea Craiova 
este echipa sufletului meu, 
cea care mi-a oferit totul și 
căreia îi ofer și eu totul. Cel 
mai mare vis al meu este 
să ridic trofeul de campion 
deasupra capului pe 
stadionul Ion Oblemenco 
alături de 30.000 de 
suporteri. 

4 Ce sentimente te 
încearcă după o 
nouă ”doppietta” 

în SuperLiga României?

Clar, sunt extrem de 
fericit pentru faptul că am 
reușit să marchez o nouă 
„dublă” în campionat, chiar 
împotriva campioanei 
CFR Cluj. Acest lucru îmi 
dă încredere pentru viitor, 
mă motivează să mă auto-

depășesc și să-mi ajut cât 
mult echipa. Dincolo de 
astea, cel mai important 
lucru este că am obținut o 
nouă victorie și putem privi 
încrezători spre derby-ul 
cu cei de la FCSB.

5 Ce mesaj 
le transmiți 
suporterilor 

Universității Craiova prin 
intermediul Buletinului 
Informativ al LPF?

Știu că sunt alături de noi 
în permanență, acasă și-n 
deplasare. Cum zice și 
cântecul: „Vă urmăm prin 
vânt și ploi...”, vin peste 
tot în țară unde jucăm. Le 
transmit că vom da totul 
pentru Știința și vom lupta 
pentru victorie, meci de 
meci.
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E 24 octombrie 1979, după-amiaza. 
Craiova – Leeds e în transmisie alternativă 
cu Dinamo – Eintracht Frankfurt şi 
Eftimie Ionescu, nea Mache, cu care avea 
să se întâmple să fiu coleg peste 15 ani 
(deocamdată-s a cincea, v-am spus!), 
intră mai târziu în direct. Când, în sfârşit, 
primeşte legătura, îngheţăm! Aşa ni se 
întâmplase şi cu câteva săptămâni în 
urmă, când, într-o seară, la Telejurnal, 
Florin Mitu anunţase „adversarele 
echipelor româneşti calificate în turul 
doi al Cupei UEFA: Dinamo va întâlni 
puternica reprezentantă a Republicii 
Federale Germane, Eintracht Frankfurt, 
iar Universitatea Craiova – echipa engleză 
Leeds United! Ambele noastre formaţii 
vor susţine meciurile tur pe teren propriu!” 
Zbang! Leeds United! Tata a dat din cap, 
cu un zâmbet uşor, adică gata, ne-am ars! 
Eu m-am speriat numai din pronunţarea 
crainicului: liţ iunaităd! Trebuie să fie tare 
de tot!

Aşa se şi întâmplă, că de-aia îngheţăm: 
pe ecranul Stassfurt-ului nostru pe lămpi 
(încă nu ne luaserăm Diamant-ul), cei în 
alb sunt în corzi. Adică noi! Craiova era 
în alb, nu? Nu! Pentru că în secundele 
– lungi! – până când Eftimie Ionescu 
înţelege că e în direct, ăia în negru 

(albastru, pentru cei care peste 30 şi ceva 
de ani ştiu ce-i aia televiziune color!) sunt 
grămadă în careul celorlalţi. Crainicul 
prinde glas şi zice: „Balaci, Balaci, Balaci 
la minge, incredibil, corner!” Din cornerul 
ăla bătut de Crişan, Ilie va înscrie cu o 
lovitură de cap (contra englezilor!), căutaţi 
pe Youtube faza, că merită! Beldeanu 
va rata apoi un penalty, scos tot de Zoli 
Crişan, „nu m-am concentrat”, avea să-mi 
spună, peste ani, Aurică, iar Irimescu, la 
20 de ani, sau 21, după o pasă antologică 
a lui Balaci, va face 2-0! Bomba lui Mircea 
ne dă speranţe că se poate merge mai 
departe. Într-una din nopţile pe care le-
am tot invocat, petrecute în casa lui Ilie, 
în Kuwait, mi-a spus cum a fost la Leeds. 
„Nea Tinel, Dumnezeu să-l ierte, a fost să 
le vadă un meci, ca spion. Când s-a întors 
să ne spună cum e pe Ellen Road, îi cam 
tremura glasul, dar nu mult, puţin. <<Mă, 
băieţi, te cam ia cu durere de cap acolo, 
dar mergem peste ei, asta-i viaţa!>> Noi, 
hai, nea Tinele, cum e, dom’le? Şi atunci 
Valentin Stănescu, om care văzuse şi trăise 
multe, ne-a liniştit. <<Dăm drumul la joc, 
la ce ştim noi, gata, Uruguay – Paraguay, şi 
ne calificăm!>>”

Fac ochii mari. Ilie râde. „Ce, nu ştii ce-i 
aia? Păi, la toate antrenamentele, când 
ajungeam la miuţă, jocul între noi, unii 
erau Paraguay, ceilalţi Uruguay... Acolo 
era cel mai greu! Fereşte-te de Negoro, 
de Negrilă, de Limbă – Tilihoi, de Roşu, de 
Ungureanu, erau mai ai dracu’ decât orice 
adversar la Uruguay – Paraguay... Aşa a fost 
şi pe Ellen Road... Eu eram şi un pic supărat 
pe ăia din club şi cum Negoro intrase 
tare la mine, am vrut să-l necăjesc pe nea 
Tinel şi am zis că nu pot să joc a doua zi. 
Aoleu! Ce-a fost pe el, pe capul meu! Hai, 
Ilie, trage de tine, mă, Ilie, mă, nu ştiu, nea 
Tinele, să vedem, c-o fi, c-o păţi... Am jucat. 
Îl necăjeam doar. ştiam că pot. A rămas 
până azi singura victorie a unei echipe 
româneşti pe terenul uneia din Anglia, 
Cârţu şi Beldeanu au dat două goluri de 
generic... Nu le aveţi voi, la Replay?”

Nu le mai are nimeni, Ilie. Nici măcar 
cei din Leeds, echipa lui „never-say-die”, 

CRONICĂ

Uruguay – Paraguay (II)
  realizată de Marius Mitran

PAGINA 9

BULETIN INFORMATIV // 17 FEBRUARIE 2023



cum li se zicea. Atunci, pe 7 noiembrie 
1979, în Leeds, comitatul West Yorkshire, 
unde s-a petrecut „războiul celor două 
roze”, Yorkshire, albul, contra Lancashire, 
roşul (sau azi, crunta rivalitate Leeds 
United – Manchester United), pe Ellen 
Road, Craiova, care făcuse un meci mare 
şi acasă, a intrat în istorie. „Am respirat noi 
mai greu la început, dar Burtă (Boldici) 
s-a descurcat, Bumbescu şi el, avea 19 ani, 
le-a mai bubuit, Aurică, <<Vulpea>>, a zis 

că trage de timp, la un corner bătut de 
mine, şi să i-o dau lui că dă cu ea în peluză, 
să avem timp să ne repliem, şi a pus-o în 
vinclu, cam aşa a fost!” Balaci surâde ca 
în ultima scenă din „Once upon a time 
in America”, când De Niro are toată viaţa 
întipărită într-o grimasă. Râde. Sfârşit. Se 
aude naiul lui Gheorghe Zamfir. „Dacă 
scăpai la Uruguay – Paraguay de Negrilă, a 
doua zi, al meci, orice adversar ţi se părea 
jucărie...”
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instatsport.com

vitalie.ciorici@instatsport.com
+40 759 100 011

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




