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Sunt convins că nu există un anotimp 
mai frumos și mai potrivit pentru fotbal ca 
primăvara. Din toate motivele lumii, plus 
încă alte vreo sută, știți vorba aceea…

Între ele, ideea revenirii la viață a naturii 
nu e chiar cea din urmă, iar cum fotbalul 
de pretutindeni nu face excepție în a se 
defini ca având propria … natură, nu văd 
de ce s-ar face o excepție de la regula unui 
mereu și mereu alt început. E un tipar 
oare și aici?

Probabil că da, însă locurile comune ale 
fotbalului sunt parcă mai spectaculoase, 
dacă permiteți paradoxul, decât toate 
celelalte, măcar pentru motivul simplu că 
sunt ale noastre, ale celor direct implicați, 
ale fanilor, ale fotbaliștilor și antrenorilor 
lor.

Am prins “primăvara europeană” cu 
mai multe echipe în deceniile de fotbal 
continental la care am participat în 
competițiile binecunoscute, am făcut-o 
și în acest sezon cu campioana României, 

CFR Cluj, în dispută cu Lazio Roma, în 
UEFA Conference League.

Am intrat apoi în tiparele statisticii și 
am numărat cu mândrie că astfel CFR 
Cluj a ajuns la exact 100 de meciuri în 
principalele întreceri internaționale, iar 
căpitanul ei, Mario Camora a devenit 
fotbalistul cu cele mai multe meciuri în 
cupele europene jucate pentru o singură 
echipă din țara noastră, atingând borna 
cu numărul 73! Iar povestea continuă!

Iată cât de importante sunt, uneori, 
cifrele, în sport, dar și în viață, să admitem 
asta.

Francezii chiar au o vorbă interesantă 
pe tema pomenită, dacă tot am amintit 
de anumite tipare. Ei spun deseori, cu 
un soi de tâlc ascuns, “des actes, non 
des paroles!”, adică, ușor de tradus, 
nu-i așa, “fapte, nu vorbe!” De altfel, și 
latinii aveau o vorbă, mă rog, o expresie 
asemănătoare, “res, non verba”, sensul e 
identic. Marele clasic Racine l-a prelucrat 
în opera sa “Athalie” în forma: “il faut 
des actions, et non des paroles”, ceea 
ce era de demonstrat întotdeauna ca 
finalitate a unui demers de o asemenea 
anvergură. Pentru fotbalul românesc 
vorbesc poveștile, vorbesc amintirile, dar 
contează acțiunile, care îl situează într-o 
relație evidentă cu un anume gen de 
performanță.

Primăvara care va veni, anotimpul care 
stă să înceapă așadar, poate și trebuie 
să însemne mai mult decât oricare altul 
din trecutul recent. Fie și numai pentru 
concurența teribilă din play-off în ceea ce 
privește lupta la titlu, dar și participarea în 
Conference League, ori cea din play-out, 
unde sunt doi mari poli de interes. Locurile 
de baraj pentru cupele europene și, 
bineînțeles, cele care evită retrogradarea. 
Fotbalul va fi mai frumos și mai 
emoționant. Nu asta ne dorim cu toții?
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1 Ești de aproape 
două luni în 
România. Cum te-ai 

adaptat și ce impresie ți-a 
lăsat Piteștiul?

Sunt aici din luna ianuarie 
și pot spune că m-am 
adaptat destul de bine la 
stilul de viață din România. 
Piteștiul este un oraș 
liniștit, cu oameni foarte 
amabili. Am făcut scurte 
plimbări și pot spune că 
mi-a plăcut ce am văzut. 

2 Ai venit cu familia, 
ți-ai făcut prieteni? 

Da, am venit cu familia 
în România. Am devenit 
prieten cu colegii de 
echipă. Încet, încet, relațiile 
dintre noi încep să se 
sudeze. Îmi place să îmi 
petrec timpul liber cu 
soția și fiul meu. Le acord 
toată atenția și îi ajut să 
se obișnuiască cu stilul de 
viață din această țară.

3 Ai degustat 
bucatele 
tradiționale 

românești? Ai vreo 
mâncare preferată?

Pot spune că totul e foarte 
bun! Îmi place foarte mult 
mâncarea din Balcani. 
Toate alimentele sunt de 
top, iar înainte de fiecare 
masă ne place să mâncăm 
ciorbă. Săptămânal 
descopăr preparate noi. 
Gust din fiecare câte puțin, 
nu fac excese. 
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INTERVIU

Interviu cu Mario Zebic 
(FC Argeș)
  realizat de Marius Duinea și Octavian Țopa

Mario Zebic este unul dintre străinii care au confirmat așteptările la FC Argeș. Venit în 
această iarnă din Polonia, fundașul croat a avut până acum evoluții consistente în axul 
central al defensive piteștene, devenind om de bază al echipei. Zebic se completează 
foarte bine cu Turda, randamentul celor doi ridicându-se la pretențiile și exigențele 
fanilor alb-violeți. Pentru fotbalistul în vârstă de 27 de ani, România este a patra țară 
în care joacă. Mario a mai evoluat două sezoane în Germania, la 1.FC Sonthofen, două 
în Slovenia, la Tabor Sežana și alte două în Polonia, la Korona Kielce. Învățat să nu 
abandoneze lupta niciodată, Zebic le cere colegilor dea totul pe teren la fiecare meci.
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4 Cum apreciezi 
valoarea 
campionatul 

românesc? 

Din ce am văzut până 
acum, nivelul este destul 
de ridicat. Pot spune că și 
echipa noastră are calitate, 
dar această valoare scade 
dacă nu acumulăm 
puncte. Sunt multe echipe 
bune care se bat pentru 
câștigarea campionatului. 
La fel de disputată rămâne 
și lupta pentru rămânerea 
în SuperLigă.

5 Care sunt calitățile 
tale și ce crezi 
că ar mai trebui 

îmbunătățit la jocul tău?

Despre calitățile mele 
nu-mi place să vorbesc. 
În primul rând, pot 
învăța tinerii cum să 
fie profesioniști și cum 

să crească în valoare. 
Contează foarte mult să 
lupți până la capăt și să 
îți formezi o mentalitate 
de învingător. Noi, croații, 
nu abandonăm niciodată 
lupta! Întotdeauna trebuie 
să faci lucrurile corect, să 
muncești cu credință în 
fiecare zi, iar rezultatele 
vor apărea în timp. Nu poți 
face lucrurile peste noapte, 
iar dacă încerci să sari 
peste anumite etape, te 
păcălești singur!  

6 FC Argeș nu 
traversează o 
perioadă bună. 

Cum poate fi depășită 
această situație?

Sunt sigur că, dacă vom 
câștiga următorul joc, 
moralul nostru va fi mult 
mai bun! Trebuie să avem 
mai multă încredere în 
forțele noastre și să arătăm 

pe teren cât de buni 
suntem. Este de datoria 
noastră să facem tot 
posibilul pentru a depăși 
această perioadă mai grea. 

7 Ce mesaj ai 
pentru suporterii 
argeșeni?

Acesta este clubul nostru 
și vom lupta pentru el. Le 
cer să aibă încredere în noi 
până la final. Sunt sigur că 
răbdarea lor va fi răsplătită. 
Trebuie să fim concentrați 
din primul până în ultimul 
minut. La finalul meciului, 
fiecare trebuie să fie 
împăcat cu el însuși că 
a dat și ultima picătură 
de energie și transpirație 
pentru a câștiga. Dacă 
vom face acest lucru, 
nu au cum să nu vină și 
victoriile mult așteptate de 
toată lumea.
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1 Primul obiectiv, 
calificarea în play-
off, a fost atins. Ce 

urmează mai departe?

Întradevăr, primul pas 
a fost făcut cu succes. 
Urmează însă meciuri 
grele și noi ne-am propus 
să câștigăm toate punctele 

rămase în joc în sezonul 
regulat. Mergem așadar la 
victorie în continuare, iar în 
play-off se va decide totul.

2 Ce simte un 
fotbalist a cărei 
echipă a fost 20 

din 26 de etape pe prima 
poziție în SuperLigă?

O mare mândrie! E 
răspunsul că muncim 
mult, că ne pregătim cu 
seriozitate. Suntem cu 
toții fericiți și îmi doresc 
să continuăm pe același 
drum al performanțelor 
bune.

INTERVIU

Interviu cu Louis Munteanu 
(Farul Constanţța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa
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Louis Munteanu a început bine acest sezon de SuperLigă. Din păcate, o accidentare l-a 
ținut departe de echipă și competiție multe etape. A revenit abia în a 22-a, iar în runda 
trecută a marcat al patrulea său gol stagional, depășindu-și astfel realizările din primul 
său sezon pe prima scenă (19 meciuri, trei goluri).

Munteanu s-a născut pe 16 iunie 2002, la Vaslui, s-a școlit la Academia Gheorghe Hagi 
și a debutat în prima ligă la doar 17 ani și patru luni, pe 27 octombrie 2019, în partida 
Dinamo - Farul 3-2. 

În prezent, este în proprietatea clubului Fiorentina unde a evoluat doar pentru 
selecționata Primavera și care l-a împrumutat la Farul Constanța. Îl are ca idol pe 
Robert Lewandowski și, în afara fotbalului, îl pasionează tenisul de câmp.
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3 Pentru mulți 
specialiști, media 
scăzută de vârstă 

a echipei nu ar fi putut 
recomanda asemenea 
performanțe. Cum 
comentezi acest aspect?

Nu pot să comentez 
ce spun alții, mai ales 
când sunt mult mai 
experimentați ca mine. 
Eu cred că lotul nostru 
este unul foarte echilibrat, 
unde tinerețea celor mai 
mulți este completată cu 
experiența și înțelepciunea 
altora. Toți muncim la fel, 

gândim la fel, ne ajutăm și 
ne completăm, suntem ca 
o mare familie!

4 Ce crezi că se va 
întâmpla în play-
off, veți face față 

presiunii?

Da, cu siguranță că toate 
meciurile vor fi tari. Noi 
sperăm să facem meciuri 
bune, să ne menținem pe 
primul loc și, la final, să 
ieșim campioni. Eu cred că, 
la ce fel de fotbal prestăm, 
merităm să devenim 
campioni..

5 Ai marcat patru 
goluri și ai oferit 
cinci pase decisive 

până acum. Crezi că vei 
putea face mai mult în 
acest sezon?

Doamne Ajută, eu pentru 
asta muncesc și asta 
îmi doresc! Vreau să-mi 
ajut cât mai mult clubul, 
echipa. Academia Hagi și 
Farul mi-au dat totul, iar 
eu vreau să fac cât mai 
multe lucruri bune pentru 
a le răsplăti dragostea, 
încrederea și eforturile.
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Dacă vii spre Hunedoara de sus, 
dinspre Deva, de pildă, sigur vei clipi un 
pic mai des la un moment dat: o comună 
din drumul tău se numeşte Pui. Sună 
într-un fel, trebuie să recunoşti, şi în plus 
e şi locul naşterii singurului Balon de Aur 
din fotbalul românesc, Romulus Gabor.

Gabor a câştigat trofeul în 1981 la 
Campionatul Mondial de juniori din 
Australia, de-aia de atunci din „cangur” 
nu l-am mai scos. De fapt toată generaţia 
lui a fost „de canguri”, de la portarii Lovaş 
şi Gârjoabă până la Andone, Rednic, 
Eduard, Balint, Sertov, Dorel Zamfir, 
Bolba ori Lasconi. Andone a jucat pe fals, 
nu era născut în august ’61, ci în martie 
’60 (La mulţi ani, Ando!), dar România nu 
era, cu siguranţă, singura care trişa un 
pic.

A, şi mai erau Balaur, Marin Matei, 
Vuşcan, Costel Ilie, Hanghiuc, Fâşic 
şi Viscreanu, ca să-i spunem pe toţi. 
Ultimul, Viscreanu a făcut şi ceva 
probleme Partidului, în sensul că a cerut 
azil politic, dar australienilor li s-a cam 
fâlfâit de-un copil de 20 de ani şi l-au 
expediat pachet la Londra, de unde în 
ţară l-a trimis, după ce l-a interceptat, 
„nea” Costică Anghelache, secretar al 

ambasadei noastre, actualul preşedinte 
al lui Dinamo…

În fine, în primul meci al „cangurilor”, 
1-1 cu Brazilia, gol Dorel Zamfir. Apoi 1-0 
cu Coreea de Sud, a marcat Sertov şi tot 
1-0 cu Italia, primul gol al lui Gabor, din 
penalty. Am ieşit „pe 2” în grupă, după 
Brazilia, şi am întâlnit în sferturi Uruguay-
ul, prima în grupa A. Gabor a întors 
meciul la 2-1 pentru noi, cu două goluri 
magnifice, ambele din lovituri libere. 
În semifinale am pierdut în prelungiri, 
0-1 cu RFG. În finala mică, Gabor a mai 
transformat o lovitură liberă, de la vreo 
35 de metri, vinclu curat, şi aşa am 
bătut şi Anglia. Locul 3 nu era puţin, iar 
Gabor – Balon de Aur în condiţiile în 
care la Mondialele de atunci jucaseră 
„refegiştii” Zorc şi Wohlfarth, italienii Ferri 
şi Galderisi, polonezul Dziekanowski, 
Goycoechea, portarul şi Burruchaga de 
la Argentina, brazilienii Josimar, Mauro 
Galvao şi Julio Cesar, uruguayanul 
Francescoli.

Gabor a fost însă peste toţi aceşti 
mari campioni mondiali şi europeni, 
câştigători mai târziu ai întregii game 
de trofee continentale şi chiar mai 
mult, dacă ne gândim la Burruchaga, 
de pildă. În fine, Gabor al nostru s-a 
stins apoi încet, după vreo 35 de selecţii 
pentru naţionala mare. Practic, sfârşitul 
mandatului lui Lucescu a însemnat şi 
despărţirea lui Gabor de fotbalul mare, 
poza lui, cu Gheata de Aur ( a fost şi 
golgeterul Mondialului!) şi cu Balonul 
de Aur în braţe, sepia, pe coperta 
revistei „Sport”, e aproape tot ce păstrez 
despre el. Apoi un meci, zece ani mai 
târziu, în toamna lui ’91, la Craiova, când 
Gabor juca la „U” Cluj, după o viaţă la 
Hunedoara. (A fost, de altfel, singurul 
nume mare al Corvinului care n-a făcut 
pasul spre Dinamo, Rednic, Andone, 
Klein, poate şi Văetuş ar trebui trecut 
schimbând rapid un destin pe altul…) 
Craiova a câştigat, dar eu am stat tot 
meciul cu ochii pe Coraş (uau, ce se 
îngrăşase!...) şi pe Gabor, încercând 
să caut, să-mi retrăiesc adolescenţa 

CRONICĂ

Gabor, Balaci și pariul (I)
  realizată de Marius Mitran
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care îi cuprinsese şi pe ei, începând cu 
preliminariile pentru Euro ’84, acele 
bulevarde atât de mari ale fotbalului, 
cum zicea nea Vanea, încât unii nu le-au 
găsit niciodată capătul…

Dar povestea vieţii lui Gabor s-a scris 
într-o altă toamnă, aceeaşi în care 
cucerise totul, pentru totdeauna.

…Au trecut zece zile de la finala „mică” 
de la Adelaide, decisă de golul lui Gabor, 
a treia lovitură liberă transformată 
magistral în turneu. Mircea Lucescu e de 
opt zile antrenor al naţionalei, după ce 
România condusă de Valentin Stănescu 
pierduse acasă, cu 1-2, în faţa Elveţiei. 
În minutul 56, Balaci deschisese scorul 
dintr-o lovitură liberă care fixase mingea 
în vinclul din stânga lui Burgener… În 
minutul 64, Dudu Georgescu, chemat de 
urgenţă (după acel 0-0 cu Ungaria, care 
îl blocase psihic pe Cămătaru), primeşte 
o pasă genială de la Tudorel Stoica şi 
ajunge liber, singur, nemarcat, la 12 
metri, doar cu Burgener în faţă.

Acum aproape doi ani am început la 
„Replay” serialul calificării României la 
Euro ’84. Totul a plecat, am spus şi în 
emisiune, de la acea fază în care Dudu, 
de două ori Gheată de Aur a Europei, 
ajunge singur cu portarul elveţian. Avem 
1-0, jucăm bine, dacă batem ne calificăm, 
Lucescu nu mai vine, poate, niciodată 
la naţională, e de presupus că Valentin 
Stănescu, odată calificat la Mondialul din 
’82 – Spania, rămâne şi pentru Euro ’84. 
Apoi istoria spune că vine epoca Stelei şi 
a lui Jenei, din ’85-’86 încolo…

Dar Dudu se pierde o secundă, trage 
fulgerător, la întâmplare însă, la nivelul 
umărului lui Burgener, acesta aruncă 
braţele în sus şi mingea îl loveşte în cel 
stâng! Zappa, peste patru minute şi 
Lühli, cu un sfert de oră înainte de final 
întorc meciul, scorul şi destinul: România 
e eliminată, pe 20 octombrie tânărul 
antrenor, are totuşi doar 36 de ani, Mircea 
Lucescu, încă jucător al Corvinului, 
primeşte conducerea selecţionatei…
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