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Suntem în fața ultimei etape din 
sezonul regulat, una dintre rundele 
extrem de disputate, ca, de altfel, întregul 
sezon al SuperLigii. O etapă cu un suspans 
dus la extrem, așa cum stă bine fotbalului, 
dintotdeauna. Iar asta pentru că, în 
continuare, persistă destule semne de 
întrebare privind ierarhia care va genera 
bătăliile finale. Va urma înjumătățirea 
punctelor pentru toate combatantele, 
iar acest fapt va strânge și mai mult o 
competiție, și așa, mai echilibrată ca 
oricând.

Echilibrul despre care vorbim în aceste 
rânduri generează emulație în tribune și 
vizibilitate crescută pentru telespectatori. 
Mizele sunt multiple și, dincolo de lupta 
pentru titlu, în care vor fi angrenate 
cluburile calificate în play-off, vom avea și 
alte fronturi deschise. Pentru că în play-
out, miza pentru evitarea retrogradării 
directe și a locurilor de baraj se va 
încrucișa cu disputa pentru ocuparea 
locurilor care oferă posibilitatea participării 

în ediția viitoare a unei competiții 
europene intercluburi.

Reamintesc faptul că primele două 
clasate în play-out vor juca un meci 
de baraj, iar învingătoarea va avea 
posibilitatea să viseze la UEFA Conference 
League, după încă o partidă decisivă cu 
ocupanta ultimul loc din play-off, care 
se califică, pe acest algoritm, pentru 
competiția continentală.

Așadar, avem un campionat în care 
se va lupta pe toate fronturile pentru 
obiectivele pe care le-am amintit deja. 
Toată această concurență acerbă va 
genera, sunt convins de acest lucru, o altă 
calitate a jocului, o și mai mare creștere 
a interesului pentru SuperLiga României 
și, implicit, o mai intensă bucurie a celor 
care trăiesc iubind fotbalul românesc.

Evident, nu trebuie să ne culcăm pe 
lauri, nu trebuie să ne gândim că am ajuns 
să fi rezolvat toate problemele acestui 
sport. Muncind însă, crezând într-un viitor 
mai bun, cu rezultate deosebite, vom fi, 
într-o zi, într-un punct pe care ni-l dorim 
cu toții. Suporteri, fotbaliști, antrenori, 
conducători, parteneri media și de 
competiție.

În încheiere, să nu uităm că se apropie și 
meciurile echipei naționale, cu Andorra și 
Belarus, în preliminariile pentru Euro 2024, 
iar toată această concurență despre care 
am scris aici nu poate să nu genereze o 
emulație și la nivelul ”tricolorilor”. În fond, 
noi, toți cei din SuperLigă, pentru asta 
muncim. Ca fotbalul românesc să își reia 
cu succes traseele europene și, de ce nu, 
mondiale. Primul pas începe cu fiecare 
dintre noi, iar oglinda în care ne uităm 
trebuie să ne arate așa cum suntem, 
capabili de eforturi care să ducă România 
acolo unde a mai fost, atât la nivelul 
echipelor de club, cât și la cel al primei 
reprezentative.
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EDITORIAL

Pe toate fronturile
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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1 Al doilea sezon la 
echipa de seniori, cu 
realizări foarte bune. 

Cum te simți în acest 
campionat, în comparație 
cu cel de debut?

Mulțumesc pentru 
aprecieri! Nu știu dacă aș 
putea să fac o comparație 
între cele două sezoane, 
întrucât evoluția mea din 
sezonul precedent a fost 
de scurtă durată. Pot să 
vă spun că sunt foarte 
bucuros să joc la această 
echipă, indiferent de câte 
minute primesc credit. 

2 Ai lângă tine 
jucători cu foarte 
multă experiența si 

cu multe selecții la echipa 
națională. Ce ai învățat 
de la fotbaliști ca Anton, 
Keseru sau Benzar? 

Este o onoare să fiu într-
un asemenea vestiar, 
cu asemenea colegi. 
Categoric, m-au învățat 
diferite aspecte esențiale 
legate de dezvoltarea 
jocului, dar cea mai 
importantă lecție a fost 
că nu pot atinge un nivel 
înalt de performanță fără 

multă muncă, seriozitate și 
perseverență.

3 În meciurile din 
acest sezon ai 
jucat atât în 

partea dreaptă o liniei de 
mijloc, cât și în stânga. 
Unde te simți cel mai 
bine?

Cel mai bine mă simt 
pe partea dreaptă, însă 
nu simt vreo greutate 
suplimentară dacă sunt 
trimis să evoluez și pe 
partea stângă. Antrenorii 
sunt cei care hotărăsc 
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INTERVIU

Interviu cu Rareș Pop
(UTA Arad)
  realizat de Tudor Vasil și Octavian Țopa

Rareș Mihai Pop s-a născut pe 14 iunie 2005, la Arad. Anul trecut a debutat în SuperLiga 
României, iar acum se prezintă ca unul dintre cei mai promițători tineri jucători, reușind 
două goluri şi trei pase decisive în ultimele 16 jocuri! A fost component al loturilor 
naționale de juniori, iar în ultima vreme a prins două selecții la naționala U-20.

”E un jucător cerebral, dat fiind faptul că și de școală își vede, are note foarte bune, vrea 
să termine la un liceu destul de pretențios din Arad. Vrea să termine liceul, să ia BAC-
ul. Până acum, reușește să le împace pe amândouă foarte bine. Dispune de un talent 
imens, iar ceea ce îl ajută foarte mult la ora actuală este că vrea să joace și o face cu o 
plăcere deosebită”, l-a caracterizat Attila Brosovszky, managerul general al clubului.
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poziția mea în teren, în 
funcție de interesul echipei 
în anumite momente ale 
jocului.

4 Care este cel mai 
important sfat pe 
care l-ai oferi altor 

jucători tineri, arădeni, 
care aspiră să îmbrace 
tricoul roș-alb?

(Zâmbește) Nu știu dacă 
nu-s prea tânăr ca să pot 
da sfaturi altora ... În primul 
rând, cred că plăcerea de a 
juca fotbal este esențială, 
iar ea trebuie însoțită, cum 
am mai spus, de multă 

muncă, perseverență și 
seriozitate.

5 După foarte puține 
meciuri jucate, 
ai devenit unul 

dintre favoriții tribunelor, 
iar la ultimul meci ai fost 
chemat să saluți galeria. 
Cât de tare te motivează 
atașamentul lor față de 
tine și față de echipă? 

Aici nu sunt foarte multe 
cuvinte de spus! Fiind 
arădean, știu ce înseamnă 
UTA pentru suporteri 
și dragostea lor mă 
motivează și mai mult.

6 Sunteți în cursa 
pentru un trofeu 
în acest sezon, 

Cupa României, dar și cu 
un play-out foarte bun în 
Superligă puteți ajunge 
în Cupele Europene. Ce ar 
însemna pentru tine un 
joc european, la Arad, sub 
culorile UTA-ei?

Un vis frumos! Poate 
însemna totul pentru mine 
ca persoană, dar și pentru 
întreaga comunitate 
arădeană, atât de atașată 
de fotbal și de acest club.
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1 Karlo, ce ai simțit 
după meciul 
câștigat cu Rapid 

București?

Sentimentul de după 
meci a fost unul excelent! 
A fost un moment greu 
pentru noi, fiindcă în acel 
moment aveam mai multe 
meciuri pierdute și aveam 
nevoie de victorie.

2 Câte penalty-uri ai 
reușit să salvezi în 
cariera ta de până 

acum?

Nu știu numărul exact, 
dar ceea ce pot spune 

este că au fost destule, iar 
statistica este în favoarea 
mea.

3 Cum simți vibrația, 
atmosfera din 
echipă înaintea 

meciurilor?

Atmosfera din echipa 
noastră este mult mai 
bună comparativ cu cea 
de săptămâna trecută.  
Ceea ce este normal, 
pentru că am învins una 
dintre echipele de top 
din România. Bineînțeles 
că asta arată, într-un fel, 
că suntem capabili să 
jucăm de la egal la egal 

cu ,,granzii”, dacă suntem 
suficient de concentrați și 
motivați să câștigăm.

4 Ce părere ai 
despre fotbalul 
românesc, după 

ce ai jucat în Italia și 
Belgia?

Cred că nu există o 
mare diferență între 
fotbalul din România 
și cel din Belgia, spre 
exemplu, dar mai există 
loc pentru îmbunătățit 
sau "improvement", 
cum se spune în fotbalul 
din vest. Consider că 
factorul de bază care 

INTERVIU

Interviu cu Karlo Letica
(FC Hermannstadt)
  realizat de Cosmin Călinescu și Octavian Țopa
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Karlo Letica s-a născut pe 11 februarie 1997, la Split, în Croația. Este un produs al clubului 
Hajduk, iar în 2018 a fost achiziționat de FC Bruges, care l-a împrumutat două sezoane 
în Italia, la SPAL, respectiv Sampdoria.

În 2021, a fost achiziționat de CFR 1907 Cluj, cu care a câștigat titlul de campion. Anul 
trecut a fost transferat la FC Hermannstadt și se arată drept unul dintre cei mai în formă 
portari din SuperLiga României.
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va crește calitatea 
fotbalului românesc este 
suprafața de joc. Adică 
să ai un teren bun pe tot 
parcursul sezonului, atât 
la antrenament, cât și la 
meciurile oficiale. Dacă 
vă amintiți, luna trecută 
condițiile au fost foarte 
proaste din cauza vremii 
și a calității terenurilor. 
Dacă facem o comparație 
între fotbalul românesc 
cu fotbalul italian, părerea 
mea este că în Italia 
există mai multă calitate 
și infrastructură. Există 
condiții de antrenament 
mult mai bune, iar 
organizarea a tot ceea ce 
este legat de fotbal este 
mai bine structurată.

5 Ai vreun portar idol 
sau model?

Nu, nu am un idol. Încerc 
doar să fac tot ce pot mai 
bine și mă străduiesc 
mereu să obțin cel mai 
bun rezultat posibil. Scopul 
meu de zi cu zi este să 
fiu o versiune mai bună a 
mea.

6 Cu care jucător 
din România 
ai o relație de 

prietenie?

Am mulți prieteni la CFR 
Cluj, încă din sezonul 
trecut, când am jucat 
acolo și am câștigat titlul. 
De asemenea, sunt în 
contact cu majoritatea 

croaților care mai joacă 
acolo, dar și în alte cluburi 
din Superligă.

6 Unde te vezi dupa 
cinci ani sau câte 
sezoane speri să 

mai joci?

Am obiectivele mele pe 
care vreau să le ating și 
asta mă motivează să 
cresc în fiecare zi și să 
rămân în fotbal cât mai 
mult timp. Principalul 
lucru  pentru mine este 
să fiu un jucător mai bun 
în fiecare sezon și să aduc 
puncte decisive echipei 
pentru care joc. Acum sunt 
la FC Hermannstadt, iar 
țelul meu e să apăr poarta 
acestei echipe și să ne 
îndeplinim obiectivul de a 
ne salva de la retrogradare.
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Dacă ne vom califica la Campionatul 
Mondial de Fotbal din 2026, care va fi 
în Canada, America și Mexic, înseamnă 
că vom strânge 28 de ani de la ultima 
participare – Franţa 1998. E foarte 
probabil însă, la cum arată fotbalul de 
la noi azi, să numărăm mai mult de 
la ultima aventură la un turneu final 
mondial, poate 32 de ani, 36, Doamne 
fereşte de mai rău!...

Am fost atunci, în 1998, la Coupe du 
Monde. Am stat la Paris, pe Rue de 
Contentin, în Montparnasse, într-un 
apartament aflat la etajul 17 al unui 
bloc sofisticat, apartament pe care 
îl împărţeam cu Cristi Creţu, fostul  
director de la GSP TV. După vreo trei 
săptămâni ne-am înghesuit puţin, 
pentru că ni s-a alăturat şi Andrei 
Niculescu, actualul comentator de la 
Digisport, care avusese cartierul general, 
pentru jocurile din grupe, la Bordeaux. 
Eram (mai) tineri, ziarişti la cel mai 
bun ziar de sport care a fost vreodată 
în ţară şi ne mândream, prin Paris, cu 
două lucruri. Întâi, că scriam, toţi trei, 
la Mondial alături de nea Vanea, Ioan 
Chirilă ocupând un alt apartament din 

acel bloc din Montparnasse alături de fiul 
său, Tudor. (Şi avea să fie ultimul Mondial 
pentru nea Vanea, care s-a stins din viaţă 
anul următor...) Apoi ne dădea un pic 
de siguranţă prin oraş faptul că aveam 
echipă. România ajunsese în 1998 să fie 
cap de serie la turneul final din Franţa, 
unde începuse formidabil, învingând 
Columbia la Lyon şi Anglia la Toulouse. O 
aşteptam acum, cu toţii, la Paris.

Cu o seară înaintea meciului de pe 
Stade de France, Ovidiu Ioaniţoaia 
ne-a sunat să ieşim la masă. Am plecat 
cu taxiurile pe Champs Elysées, nea 
Vanea, Tudor, Cristi, Andrei şi cu mine. 
Nu Andrei Niculescu, ci Vochin, azi la 
Fotbal Club, tot la Digisport, care a doua 
zi urma să revină în ţară alături de Cristi 
Geambaşu, şi el la acea masă. Eram o 
echipă! Dar nea Ovidiu ne-a povestit 
că adevărata echipă, cea a tricolorilor, 
cazată la hotel Ermitage, cinci stele, pune 
la cale ceva. „Au de gând să se vopsească, 
să se facă toţi blonzi. Cică au pus un 
pariu cu Iordănescu, dacă trec de grupă, 
se vopsesc la păr... Abia aştept să-i văd 
pe Ilie Dumitrescu şi pe Prunea blonzi!”, 
ne-a lămurit şefu’.

După 1-0 cu Columbia şi 2-1 cu Anglia, 
Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu şi 
ceilalţi hotărâseră că următorul adversar 
e culoarea propriului păr de pe cap. Am 
râs în seara aceea la „Chez Clement”, 
încercând să avansăm ipoteze despre 
cine face culoarea, cine dă cu pensula la 
Ermitage, la cine cum va arăta... A doua 
zi, tricolorii au intrat blonzi pe teren şi 
au făcut 1-1 cu Tunisia, după ce arbitrul 
Larnie, un australian, probabil cel mai 
prost din lume, le-a refuzat patru lovituri 
de pedeapsă!

... Au trecut 15 ani şi am pregătit, la 
„Replay”, cu Marian Olaianos, episodul de 
la hotel Ermitage, din 1998. Am văzut ce 
naţională uluitoare aveam, ce clasă arăta 
Adrian Ilie, ce făcea Hagi, cine era Gică 
Popescu... Momentul blonzirii însă le-a 
bătut pe toate! Erau tineri, bogaţi, celebri, 
înspăimântător de valoroşi şi se distrau! 

CRONICĂ

Ultimul Mondial al României
  realizată de Marius Mitran
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Şi cu englezii, şi cu sud-americanii, cu 
oricine... Doar acolo, la Ermitage, s-au 
ţinut de un pariu. Câştigat, evident, până 
şi acela.

Dacă ne vom califica pentru Mondialul 
din 2026, vom avea 28 de ani de la ultima 
prezenţă la un Mondial, dacă nu, poate 
32 sau, cine ştie, 36... Doamne fereşte de 
mai rău!...

P.S. Franţa, mi-a spus Gică Popescu 
acum câteva zile, a fost un Mondial 
aproape perfect. Dar să ştii, Marius, că 
n-am reţinut cine Dumnezeului a avut 
ideea aia cu vopsitu’, că jur, niciunul 
din noi nu prea avea chef să facă, dar 
deloc, ceea ce făcea. Tare mi-e teamă că 
nea Puiu însuşi! Şi el vorbea de cioara 
vopsită... Ştii că unul dintre tricolorii de 
altădată, aplaudat la scenă deschisă 
de parizieni, a venit la antrenor şi i-a 
zis: „Cum se zice, dom’le, mersi pe 
franţuzeşte, că vreau să le mulţumesc 
ăstora?!...”

A fost odată Paris, nea Vanea, hotel 
Ermitage şi o mare echipă. Astăzi, doar 
Parisul şi hotelul Ermitage mai există, 
nea Vanea ne observă, cred, foarte atent, 
pe toţi cei în care a crezut, iar din acea 
mare, uriaşă echipă au rămas să spună 
povestea, aşa cum a fost, exact acei 
oameni care au scris epopeea acelor ani, 
a acelor oraşe, a acelor fapte. Doar că, din 

când în când, Hagi e înjurat prin presă de 
amatori care îi ştiu performanţele doar 
din amintirile altora, iar mai nou e atacat 
de foşti colegi care şi acum, ca şi atunci, 
devin importanţi prin raportare la el, prin 
alăturarea numelui lor, mic, la numele 
lui, uriaş. Unul dintre ei pare, în adevăr, 
vopsit. E rău în cerul gurii sau negru, 
nici nu mai ştiu cum se zice. Nu, nu e 
dintre cei care au contat, e dintre cei care 
umblau vopsiţi chiar şi atunci când toţi 
ceilalţi jucau sincer, jucau magistral şi se 
amuzau imaginând secvenţe colorate 
blond. Cine a umblat atunci,în anii aceia, 
cu cioara vopsită umblă şi azi. Ceilalţi 
aveau doar valoare. Dan Petrescu, Gică 
Popescu, Ilie Dumitrescu, Adrian Ilie, 
Dorinel Munteanu, aproape toţi.

Asta pentru că dincolo de truda lor, 
acolo, în iarbă, valoarea lor era înmulţită 
de ceea ce făcea, de ceea ce gândea 
Hagi pentru ei şi, se vede treaba, chiar 
şi pentru noi. Proiectul lui, care atunci 
se numea Prezentul, e astăzi cel pe care 
îl ştim. Viitorul îi este atacat, ce bizar, 
tocmai de cei care îi puneau în pericol şi 
rezultatele de atunci, şi speranţele de azi. 
Aşa că ne vom mai califica la Mondiale, 
cred, când viitorul lui Hagi va fi iar 
Prezent şi oamenii cu cerul gurii vineţiu 
vor face un pas înapoi. Mult înapoi. Până 
la nivelul de portar de hotel. Fie el şi 
Ermitage…
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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




