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Câteva rânduri, măcar câteva, despre 
remarcabilul traseu european al 
campioanei noastre, CFR Cluj, în cupele 
europene. Acum o săptămână, știți deja 
asta, echipa condusă de excepționalul 
Dan Petrescu a încheiat la egalitate, 0-0, 
meciul retur cu Lazio Roma, și, după 
înfrângerea din tur, de pe “Olimpico”, 0-1, a 
părăsit UEFA Conference League. Fotbalul 
românesc a demonstrat însă, astfel, că are 
resurse, valori și … valoare, dacă permiteți 
jocul de cuvinte, în ciuda acestei eliminări, 
care a arătat și care sunt distanțele 
adevărate dintre Serie A și întrecerea 
noastră de primă ligă.

Dacă vreți, dintre fotbalul italian și cel 
românesc. Pentru că, veți fi de acord, nu 
am nicio îndoială, cei patruzeci de ani care 
se împlinesc luna viitoare de la singura 
victorie a echipei noastre naționale într-
un meci oficial cu o campioană mondială 
en-titre, e vorba chiar de Italia, reprezintă o 
perioadă în care transformările istorice din 

fotbal au mărit respectivele distanțe și au 
redimensionat o altă realitate. Așa cred, 
cel puțin.

Apoi, revenind la traseul internațional 
al clujenilor, să subliniem că el a fost 
unul care a confirmat valoarea grupării 
din Gruia, de mai mulți ani o prezență 
constantă în grupele competițiilor 
continentale, iar uneori, cum s-a 
întâmplat și de această dată, inclusiv în 
așa numita “primăvară europeană”. Încă o 
dată, felicitări campioanei României!

Un capitol care s-a încheiat astfel nu 
înseamnă neapărat că nu va avea o 
continuare, ba dimpotrivă. Altfel, fotbalul 
merge mai departe, tocmai pentru a 
permite și pe viitor astfel de performanțe. 
Iar concurența din play-off-ul care stă să 
înceapă poate și trebuie să reprezinte o 
garanție în acest sens. Sunt convins că așa 
va fi.

Așa cum spun francezii, “le temps est un 
grand maître”, adică, în traducere liberă, 
“timpul este un mare meșter”, prin pana 
lui Corneille, uriașul clasic care aduce astfel 
un elogiu experienței, în drama “Sertorius”. 
Așa că, la rândul nostru, să ne înarmăm cu 
multă răbdare, să construim, să muncim 
mai bine și mai mult, iar rezultatele vor 
veni.

În încheiere, mă gândesc să zăbovesc 
o clipă și asupra modelului european de 
civilizație în fotbal, de la starea de spirit 
generată în rândul suporterilor și până la 
efortul depus de jucători pe teren. Cred 
că și sportul românesc este pe un drum 
bun către niște borne cu care deja am 
făcut cunoștiință. Exemplul CFR Cluj-Lazio 
Roma poate că este mai mult decât un 
duel. S-ar putea să fie chiar o lecție de 
viață. Și de fotbal!
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EDITORIAL

Sfârșit de capitol
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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1 Când și unde ai 
făcut primii pași în 
fotbal?

Am început să joc fotbal 
la vârsta de patru ani, la 
Târgu Secuiesc, dar la 
început nici prin gând nu-
mi trecea să devin portar. 
Am dorit să fiu jucător de 
câmp, doar că nu mi-a 
plăcut să alerg mult, așa 
că, după un timp, am 
decis că postul de portar 
este mai potrivit pentru 

mine. În plus, și fratele 
meu era deja portar, iar 
acest lucru m-a motivat. 
Acum, privind în urmă, mă 
bucur că am făcut această 
alegere.
 

2 Care este partida 
de fotbal pe care 
nu o vei uita 

niciodată? 

La momentul actual este 
meciul retur al semifinalei 
Cupei României U19, cu 

U Cluj, când am marcat 
golul victoriei cu un șut din 
careul propriu.

3 De mai bine de 
un an te antrenezi 
împreună cu 

fratele tău, la prima 
echipă. Ce înseamnă asta 
pentru tine?

E un mare plus pentru 
mine! Să te antrenezi cu 
prima echipă îți dă șansa 
de a te dezvolta, nivelul 

BULETIN INFORMATIV // 24 FEBRUARIE 2023

INTERVIU

Interviu cu Niczuly Rajmund 
(Sepsi OSK Sf. Gheorghe)
  realizat de Kiss Edit și Octavian Țopa

Inedit, doi frați sunt legitimați la același club de fotbal și pe același post! Este vorba de 
experimentatul portar de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Niczuly Roland, și de fratele lui 
mai mic, Rajmund, în vârstă de 18 ani. În interviul acordat pentru Buletinul Informativ 
al LPF, Rajmund a povestit cum a ajuns să devine goalkeeper, dar a vorbit și despre 
planurile lui de viitor.
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de pregătire este unul 
intens. Primesc sfaturi utile 
din partea antrenorului 
(Cornel Cernea -n.r.), îmi 
dă foarte multă încredere, 
dar mă ajută și fratele 
meu, împărtășindu-mi 
din experiențele lui. La 
antrenamente nu ținem 
cont de faptul că suntem 
frați, ci ne pregătim cot la 
cot cu ceilalți portari.

4 Te cunosc ca o 
persoană calmă, 
așa că, probabil, 

nu ești genul de portar 
care se trezește cu emoţii 
şi stres în ziua meciului ...

În ce privește viața de 
zi cu zi, așa este, sunt o 
persoană calmă, dar în ziua 
meciurilor se declanșează 
în mine o tensiune, un 
stres pe care reușesc să îl 
ameliorez deja în timpul 
încălzirii.

5 În opinia ta, ce pași 
ar trebui să facă 
un tânăr portar 

pentru a deveni în cele 
din urmă un jucător de 
prima ligă?

Cred că este extrem de 
important să nu sari 
niciun pas din procesul de 
dezvoltare, să nu dorești să 
urci dintr-o săritură două 
trepte, respectiv, dacă 
acum evoluezi în Liga a 
3-a, să nu încerci să joci 
imediat în primul eșalon. 
În plus, multă muncă, 
perseverență și dedicare.    

6 S-ar crede că 
lucrurile merg la 
fel cu portarii ca 

și cu jucătorii de câmp: 
dacă echipa câștigă, sunt 
fericiți, dacă nu, atunci 
sunt triști. Totuși, poate 
că un portar nu poate fi 
complet fericit la victoria 
echipei, dacă a încasat 

două goluri evitabile. 
Ai trăit vreodată un 
asemenea moment?

Fotbalul este un sport 
de echipă. Dacă echipa 
câștigă, mă pot bucura 
alături de colegii mei, 
indiferent de golurile 
primite. După meci, 
evident, analizăm greșelile 
împreună cu antrenorul de 
portari și lucrăm pentru a 
nu le mai repeta.  

7 Ce planuri ai 
pentru viitor ?

Mi-aș dori foarte mult 
să ajung să joc în primul 
eșalon, să ajung măcar la 
performanțele atinse de 
Roli, ba chiar să-l depășesc. 
În același timp, mi-ar 
plăcea ca la un moment 
dat să joc împotriva 
fratelui meu și să câștig.
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1 Mulți suporteri ai 
Universității au 
remarcat că te 

bucuri de reușitele echipei 
ca și cum a fi un jucător 
vechi al clubului. Cum ai 
reușit să te integrezi la U?

M-am integrat foarte 
bine, ținând cont că sunt 
de foarte puțin timp 
aici. Suporterii m-au 
primit cum trebuie, la fel 
colegii, antrenorul cu tot 

staff-ul tehnic, staff-ul 
administrativ ... Mă simt ca 
și cum aș fi de o viață aici, 
sunt foarte fericit și sper 
continuăm cu aceleași 
lucruri frumoase pe care 
am început să le facem 
împreună.

2 De când ai venit la 
U te-ai remarcat 
prin efortul arătat 

pe teren. Ce motivează 
un jucător cu experiența 

ta să dea totul la fiecare 
duel, la fiecare minge 
jucată?

În primul rând, vreau să 
mai demonstrez încă o 
dată că sunt un fotbalist 
bun. Apoi, voi pune mult 
suflet pentru că vreau 
ca această echipă să 
se ridice din subsolul 
clasamentului. Din punctul 
meu de vedere, locul lui 
U nu este aici, având în 

INTERVIU

Interviu cu Dan Nistor
(Universitatea Cluj)
  realizat de Costi Solovăstru și Octavian Țopa
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Dan Nicolae Nistor va împlini 35 de ani pe 6 mai. Mijlocașul, născut la Rucăr, a debutat 
în prima ligă la Internațional Curtea de Argeș, într-o partidă cu Unirea Urziceni, 
disputată pe 23 iulie 2010 (0-0). De atunci, a jucat 397 de meciuri pe prima scenă pentru 
Pandurii Tg. Jiu, Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Craiova, și a strâns șapte selecții la 
echipa națională. A fost cel mai bun pasator decisiv al sezoanelor 2018-2019 şi 2019-2020. 
  
La U Cluj a sosit în ultima zi a perioadei de transferuri din această iarnă, dar a fost 
rapid adoptat de exigenții suporteri ai ”șepcilor roșii”, care-l apreciază pentru efortul și 
devotamentul pus în slujba fotbalului.
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vedere că avem o masă 
importantă de suporteri. 
S-a văzut și la meciul de 
la Sibiu că, din această 
perspectivă, parcă am fi 
jucat acasă.

3 Cum decurge 
colaborarea 
cu Ioan Ovidiu 

Sabău?

E o colaborate foarte 
frumoasă, mă învață foarte 
multe, pentru că a fost un 
mare fotbalist și știe multe 
secrete ale fotbalului. Mă 
bucur enorm că îl am 
antrenor și sper să învăț 
cât mai multe de la dânsul. 

4 Mai sunt doar 
două etape din 
sezonul regulat. 

Cum vezi bătălia din play-
out?

Va fi o luptă strânsă, cu 
siguranță. Până acolo, însă, 
mai avem două etape 
foarte grele, jucăm cu 
echipele de pe primele 
două locuri ale SuperLigii, 
Farul și CFR. Pe această 
cale, vreau să rog suporterii 
să fie alături de noi în 
număr cât mai mare. Îi 
asigurăm că vom face 
tot ce depinde de noi să 
obținem cât mai multe 
puncte din aceste două 
meciuri!

5 Cum este 
starea de spirit 
a echipei după 

ultimele două victorii, 
cu FC Botoșani și FC 
Hermannstadt?

Starea psihică este foarte 
bună, ne-am bucurat 
enorm pentru aceste 
reușite, sunt foarte 
importante pentru noi. Nu 
trebuie să ne oprim aici, 
lupta este foarte lungă. 
Trebuie să rămânem la fel 
de concentrați, motivați 
și, cu siguranță, vom 
trăi momente superbe 
împreună.
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…Rew, rew. E 28 octombrie, cangurii 
lui Lucescu de la Hunedoara, Ando, 
Rednic şi mai ales Gabor, abia întorşi cu 
medaliile de bronz la gât din Australia, 
susţin un amical cu noua Românie, a lui 
Lucescu. Spun mai ales Gabor pentru 
că Romică e ţinut de Lucescu la echipa 
mare, alături de alt „corvinist”, Klein, dar 
şi de Rednic.

…Ieri, tata a împlinit 48 de ani. N-a fost 
o zi frumoasă, spre miezul nopţii, după 
ce casa s-a golit şi neamurile (toate din 
partea mamei) au plecat, ai mei s-au 
certat, nu mai ţin minte de ce, probabil 
din nimic, ca de obicei… Azi, tata m-a 
luat de mână şi am ajuns, aproape fără 
să ştiu unde şi de ce, pe „23 August”. La 
acel meci. Naţionala mare cu „cangurii”. 
Eu sunt curios să-l văd pe Gabor, tata 
doar pe Balaci şi pe Ştefănescu şi pe 
Ţicleanu, supravieţuitorii naţionalei care 
ratase Spania… E frig, dar meciul e tare 
plăcut. Stadionul e pe jumătate plin, toţi 
ţin cu „cangurii”, ca şi mine, instinctiv, 
ei sunt cei mai mici… Mă enervează un 
pic că Rednic şi Gabor nu joacă la ai lor. 
Iată şi formula lui Lucescu, cu Moraru în 
poartă, apoi Rednic, scos de la „canguri”, 

Iorgulescu, Ştefănescu, Stănescu la 
mijloc, Ţicleanu, Böloni, Klein şi Balaci, 
Mircea Sandu şi Gabor în atac.

…În acel meci au existat două faze care 
explică şi grandoarea şi fulgerătoarea 
dispariţie a lui Gabor din lumea mare a 
fotbalului şi mai ales de ce Balaci era şi 
atunci şi a rămas tot timpul peste toate 
Baloanele şi Ghetele mai mult sau mai 
puţin de aur pe care le-am avut.

Naţionala mare a avut, la un moment 
dat, o lovitură liberă, pe 18 metri. Tata 
m-a strâns complice de mână şi a şoptit, 
sigur pe el „Bate Balaci. E gol.” Numai 
că Ilie, spre care se uitau toţi în teren, 
s-a oprit. Tribunele scandau, în picioare, 
dezlănţuite: „Ga-bor! Ga-bor!! Gaaa-bor!!” 
Un pic fâstâcit, Gabor a luat mingea, şi-a 
fixat-o învârtind-o temeinic în punctul cu 
pricina din iarbă şi a pus-o în vinclu!

Tata n-a schiţat, ca şi Lovaş, niciun gest. 
Îl simţeam uşor dezamăgit. „Balaci ar fi 
făcut-o şi mai frumos…”

Ultimul minut. Cei mari au 4-2, meciul 
a fost frumos, ar trebui să ne ridicăm 
şi să plecăm, măcar să ajungem să o 
prindem pe mama, că iese din tură. 
I-am promis că o luăm din camera de 
gardă, de la spital. E „de după-amiază”. 
Tata îşi strânge ziarul „Sportul” în borsetă 
(acum, după 30 de ani, o am eu, ca şi 
ceasul lui Atlantic, pe care îl port tot pe 
mâna stângă, ca şi el, cum se poartă), 
suntem sus, în capătul culoarului, dăm să 
coborâm, când cei mari au iar o „liberă”, 
pe la vreo 25 de metri. „Ga-bor! Gaaa-bor! 
Gaaa-bor!” Oamenii sunt aprinşi deja. 
Gabor se îndreaptă spre locul execuţiei, 
Cernăianu strigă la ai lui să facă zid, 
distanţa e destul de mare, dar Gabor a 
învins Anglia şi Uruguay-ul din poziţii 
mai grele… Şi deodată lumea începe să 
mârâie, ce zic eu aici, huiduie, înjură de-a 
dreptul. Tata mă strânge de mână, iar 
Balaci a luat mingea în braţe şi a aruncat, 
se simte de aici, ca o lamă de gheaţă, o 
privire cruntă spre Gabor. A făcut ochii 
roată spre tribune, privindu-i pe toţi de 

CRONICĂ

Gabor, Balaci și pariul (I)
  realizată de Marius Mitran
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sus (da, Ilie, singurul, avea capacitatea 
asta de subordonare!!), şi-a potrivit 
mingea şi apoi paşii. Elan scurt şi mingea 
s-a oprit, traiectorie perfectă, peste zid, în 
plasă.

Ilie s-a întors pe călcâie şi l-a îmbrăţişat 
pe Ţicleanu. „El venea mereu primul la 
pupat, asta era calitatea lui”, avea să-mi 
spună Ilie 28 de ani mai târziu, în Kuwait 
City, la o masă la care mai erau prezenţi 
Geolgău şi… Ţicleanu.

Tata m-a tras de mână şi am coborât 
în sfârşit treptele. În urma noastră, „23 
August”-ul explodase: „Ba-laci! Baa-laci! 
Baaa-laci!”

Maestrul şi Margareta. „Ce făceai, Ilie, 
dacă ratai atunci, îi zic, la aceeaşi masă, 
într-o noapte, la Marea Arabiei, cum te 
scoteai?! Mai ales că Lucescu ţinea atât 
la Gabor, la ai lui…” „Nu mă scoteam uşor. 

Lasă-l pe Lucescu. Dar ce reacţie ar fi 
prins stadionul tot, nu zic?! Băieţii, chiar 
Gabor, aşa copil cum era… Avea 20 de ani, 
zic, da, Marius, dar Ilie al tău, la 17 ani, îi 
aranja pe Dumitrache şi pe Iordănescu la 
naţională, la Paris, în ’74, cu Franţa…”

…Gabor e în poza sepia din „Sport”, de 
pe copertă. Zâmbeşte cu o medalie la 
gât, de bronz, cu o Gheată şi un Balon în 
braţe. De aur. Înaintea lui fusese, în 1979, 
în altă poză, cu acelaşi Balon de Aur în 
braţe, un alt junior, care se numea Diego 
Armando Maradona.

Dar atunci a fost clipa lui Ilie. Toamna 
lui Ilie, anul lui Ilie, avea să urmeze 
calificarea la Euro, Fiorentina, Bordeaux-
ul, Kaiserslautern-ul şi Benfica lui. În 
seara aceea, pe „23 August”, Balaci i-a 
făcut cu ochiul lui Gabor şi destinului. Ia 
vezi, puştiule, cine-i cel mai mare?!
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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
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FUTSAL
INSTAT TV




