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EDITORIAL

Gramatica fotbalului
Justin Ștefan, Secretar General LPF

Binele nu-l poți face cu
forța, cu toate că, altfel,
poate fi făcut oricum: cu
tact, bineînțeles, se poate,
dar se face și cu o înțelegere
a realității, cu o adaptare
exactă la condițiile de drum,
cu zâmbetul pe buze, cu
încredere în oameni. Mai ales
dovedind încredere în oameni.
Cred că poate fi o idee de la
care să plecăm în demersul nostru de
azi. O discuție care își propune să scoată
ipocrizia din noi, câtă mai există...
Fotbalul mondial începe să-și schimbe
regulile și nu e neapărat un lucru negativ
faptul că se îndreaptă acum spre un
alt gen de înțelegere a mizei unui joc.
Va dispărea legea golului marcat în
deplasare și a cărui valoare se dubla
automat în caz de egalitate la puncte și
golaveraj, după disputarea celor două
manșe eliminatorii. Așa cum au dispărut
pasa cu piciorul la portar, arbitrii de
poartă, prezenți acum câțiva ani, iar
asta pentru că a apărut sistemul Video
Assistant Referee (VAR).
Fac bine toate aceste schimbări impuse
de International Board sau de UEFA ori
FIFA? Probabil că da, lumea întreagă a
intrat într-o spirală a transformărilor și
abia aici trebuie să fim foarte atenți cu
viața noastră, să ne adaptăm la tot ce
presupune modificarea legilor jocului,
dar și, mai cu seamă, a legilor aspre ale
supraviețuirii. Pentru că, prieteni, sper
că nu ați uitat vreun moment că fotbalul
e viață și că viața înseamnă fotbal. Cel
puțin a noastră și cel puțin în acești ani.
A schimba, schimbare, a trăi, trăire,
a înțelege, înțelegere, așa parcă sunau
niște lecții de gramatică. Gramatica
fotbalului e însă mai simplă, deși trăiesc
cu impresia că uneori regulile coincid.
Și în fotbal e la fel de important să faci
PAGINA 2

corect acordul între subiect
și predicat, cu condiția să le
identifici imediat, desigur...
În fine, ne pierdem în
amănunte. Să revenim în
actualitate, cum se spune.
Campionatul Național Casa
Liga 1 intră în faza playoff- ului și în cea a play-outului, iar aici avem și toate
subiectele implicate și o
mulțime de verbe pregătite pentru a
intra în uz.
Va fi o întrecere extrem de disputată
pentru titlu, dar și pentru cel de-al treilea
loc care poate oferi șansa unui traseu
european în Conference League, după
barajul cu echipa ce-și va câștiga, la
rândul ei, dreptul de a-l susține venind
din play-out. Apropo de play-out, acolo
va fi această dispută pentru locurile 7 și
8, care dau dreptul participării la un prim
baraj, după care echipa învingătoare va
avea un ultim meci decisiv, am amintit
deja de el. Un pic mai complicat, poate,
dar abia ce-am discutat despre toate
aceste schimbări și am convenit că un
bine nu se poate face cu forța, logica
spunându-mi că, altfel, nu mai e “bine”!
Ce contează atunci, când, de fapt, totul
contează? Ce e important în încercarea
tuturor de a se adapta la rigoarea unui
Dicționar Explicativ al Schimbărilor
noastre? Iată întrebări care pot fi puse,
care deja s-au pus. Și, în finalul acestui
text, încerc eu un răspuns, spunânduvă că oamenii sunt cei mai importanți.
Spectatorii implicați sufletește, jucătorii,
antrenorii lor, patronii care susțin întreg
fotbalul mondial, inclusiv libertatea unora
de a se juca de-a fotbalul. Nu ne rămâne
decât să ne adaptăm. Sper că sunteți
la curent cu modificările climatice de
ultimă oră de pe planetă!

INTERVIU

CASA Liga 1
Echipa ideală a sezonului regulat 2020-2021
realizat de Cosmin Călinescu și Octavian Țopa

Trei criterii au stat la baza alcătuirii celui mai bun unsprezece din sezonul regulat:
cifrele înregistrate de jucători în cele 30 de runde, prezenţele în "Echipa etapei" şi de
câte ori au fost desemnaţi "Jucătorul meciului" de către deţinătorii drepturilor tv. Au
fost luaţi în calcul doar fotbaliştii cu cel puţin 20 de meciuri disputate în ediţia curentă.

PORTAR

Andrei Vlad
(FCSB)

22
28
DE ANI
JOCURI

Sezonul 2020-2021 este sezonul confirmării pentru tânărul din poarta
roş-albaştrilor. A strâns 673 de minute consecutive fără gol încasat,
aceasta fiind a șasea cea mai bună serie stabilită de un portar în istoria
Ligii 1.

FUNDAȘI

Georgi Pashov
(Academica)

31
27
DE ANI
JOCURI

Debutant în acest sezon, a devenit rapid un jucător de bază în
sistemul gândit de Ilie Poenaru. Un fotbalist impunător, care s-a
remarcat prin determinarea cu care a tratat fiecare meci.

Iulian Cristea
(FCSB)

26
27
DE ANI
JOCURI

A bifat opt prezenţe în „Echipa etapei", cele mai multe din rândul
fundaşilor. Şi-a trecut de patru ori numele pe lista marcatorilor.

Andrei Burcă
(CFR Cluj)

27
25
DE ANI
JOCURI

A fost liderul defensivei clujenilor, care a adunat cele mai multe
meciuri fără gol încasat (19). A prins de cinci ori cel mai bun unsprezece
la finalul unei runde.
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Nicuşor Bancu
(U Craiova)

28
27
DE ANI
JOCURI

Căpitanul alb-albaştrilor a arătat şi în acest sezon regulat că este
unul dintre cei mai ofensivi fundaşi de bandă, în dreptul său fiind
consemnate două goluri şi trei pase decisive.

MIJLOCAȘI

Ciprian Deac
(CFR Cluj )

35
24
DE ANI
JOCURI

Cu 10 goluri marcate şi cinci pase decisive, decarul clujenilor a fost,
din nou, locomotiva care a dus echipa clujeană pe podium. Un exemplu
de profesionalism.

Darius Olaru
(FCSB)

23
26
DE ANI
JOCURI

De remarcat seriozitatea arătată în teren. A crescut mult valoric,
devenind unul dintre cei mai apreciaţi mijlocaşi din campionat. A
fost declarat de patru ori "Jucătorul meciului" de către deţinătorii
drepturilor tv.

Alexandru Cicâldău 23
29
DE ANI
JOCURI
(Universitatea Craiova)

Un nou sezon de excepţie pentru coordontorul de joc al oltenilor!
A înscris de nouă ori, a oferit două pase decisive şi a prins de șase ori
"Echipa etapei".

ATACANȚI

Olimpiu Moruţan
(FCSB)

21
25
DE ANI
JOCURI

Conduce detaşat clasamentul pasatorilor decisivi, cu 10 assist-uri. În
plus, şi-a mai trecut în cont șase goluri şi un penalty scos.
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ATACANȚI

Cephas Malele
(FC Argeş)

27
23
DE ANI
JOCURI

Este unul dintre jucătorii străini din istoria Ligii 1 cu
cele mai bune cifre înregistrate în sezonul de debut în
principala competiţie internă: 14 goluri marcate, trei pase
decisive şi două penalty-uri scoase!

Florin Tănase
(FCSB)

26
26
DE ANI
JOCURI

Indiscutabil, căpitanul roş-albaştrilor a fost fotbalistul
sezonului regulat: cele mai multe goluri marcate (19), de
cele mai multe ori desemnat "Jucătorul meciului" de către
deţinătorii drepturilor tv (8) şi cele mai multe prezenţe în
"Echipa etapei" (11).

ANTRENOR

Anton Petrea
(FCSB)

46
DE ANI

A reuşit să facă dintr-o echipă cu mulţi tineri autohtoni
o formaţie care să încânte în multe momente. Jocul
ofensiv practicat de bucureşteni a fost principala armă
care i-a menţinut pe prima poziţie la finalul a 22 de
etape dintre cele 30 din sezonul regulat.
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Interviu cu Gabriel Vașvari
(Sepsi OSK Sf. Gheorghe)
realizat de Edith Kiss și Octavian Țopa

Gabriel Cristian Vașvari s-a născut pe 13 noiembrie 1986 la Zalău și a debutat în Liga
1 pe 21 iulie 2013, în partida FC Botoșani – CFR Cluj 0-0. Are 257 de meciuri pe prima
scenă și a marcat 47 de goluri, dintre care 33 din penalty, a doua cea mai bună
performanță din istoria fotbalului românesc după Radu II.

1

Sepsi OSK s-a
calificat în play-off.
Cum a fost posibilă
această performanță?
Mă bucură această
calificare a echipei în
play-off. În spatele acestei
reușite stă munca de
aproape un an a celor de
la club, a jucătorilor, a staffului tehnic, a conducerii, a
tuturor oamenilor care au
fost lângă noi. Eu cred că
nu a fost nimic întâmplător
fiindcă Sepsi OSK este un
club serios, unde salariile
sunt plătite la timp,
unde conducerea face
tot posibilul ca să avem
cele mai bune condiții de
pregătire, terenuri bune
de antrenament, deci, așa
cum am mai zis și înainte,
nu e nimic întâmplător în
această calificare. Până
la urmă, cred că ar trebui
să ne obișnuim încetul
cu încetul cu Sepsi OSK
în play-off pentru că
vorbim de o echipă care își
dorește de la an la an ca să
progreseze și avem toate
condițiile ca să facem acest
lucru.

2

Locul al patrulea
la finalul sezonului
regulat înseamnă
mult sau puțin pentru voi?
Acest loc patru este o
clasare meritorie, cred că
am meritat să terminăm
sezonul regulat pe această
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poziție a clasamentului.
Am stat pe tot parcursul
campionatului în zona playoff-ului și am arătat un joc
bun. Suntem în urma celor
trei favorite la câștigarea
campionatului, cele trei
forțe ale campionatului, dar
acest loc patru nu are nicio
importanță dacă nu reușim
să avem rezultate bune și în
play-off.

3

Ai colaborat cu
antrenorul Leo
Grozavu atât la FC

Botoșani și Poli Timișoara,
cât și acum, la Sepsi OSK.
Care este secretul acestei
colaborări de lungă
durată?
Mă cunosc de foarte
mult timp cu domnul
Leo Grozavu, încă de pe
vremea când eram la Zalău.
Dânsul era la prima lui
experiență ca antrenor, la
Zalău, eu eram junior și el
m-a promovat la echipa
mare. Am avut primele
minute în Liga a 2-a cu

dânsul antrenor. După
aceea, viața a făcut ca să
ne intersectăm atât la
Botoșani, cât și la Timișoara,
și aici, la Sfântu Gheorghe.
Am colaborat de-a lungul
carierei mele foarte mulți
ani, am un respect deosebit
pentru dânsul, m-a susținut
mereu în tot ceea ce am
făcut.

4

Ești unul dintre
cei mai buni
executanți de
lovituri de la 11 metri, cu
33 de goluri marcate, la
un singur gol de recordul
all-time al României (n.n.
Marin Radu II – 34 de
goluri). Cum te pregătești
în acest sens și care este
secretul?
Mă bucur că sunt
desemnat ca să execut
aceste penalty-uri, cu toate
că nu este ușor. Există o
mare presiune la fiecare
execuție, sunt emoții, dar
mă bucur că am reușit să
mențin concentrarea și
să reușesc aceste goluri
importante pentru echipă.
Legat de acest record, chiar
nu știam despre el, dar mă
bucur dacă lucrurile stau
așa și sper că reușesc și pe
viitor să mai marchez.

această linie. Mi-am și
prelungit contractul cu
Sepsi OSK, unde, așa cum
am mai spus, beneficiem
de cele mai bune condiții,
nu avem probleme
financiare, ceea ce este
foarte important pentru
un sportiv. Eu și familia
mea ne simțim foarte bine
aici, la Sfântu Gheorghe, și
ne-am dorit să continuăm
această colaborare. La
echipa națională se
gândește orice jucător, la
orice moment, dar pentru
mine cred că este deja
târziu. Dacă am vreun
regret, acesta ar fi unul
dintre ele, faptul că nu am
reușit să ajung și la echipa
națională. Vreau să le urez
și pe această cale mult
succes în tot ceea ce fac ei
acolo.

6

A trecut un an
de când fotbalul
se joacă fără
spectatori. Sepsi OSK i-a
înlocuit, la un moment
dat, cu omuleți de zăpadă,
un gest aplaudat de
multă lume. Cum te-ai
simți atunci pe teren și,
mai ales, ce le transmiți

suporterilor lui Sepsi OSK
înainte de play-off?
Da, a trecut un an, a fost
o perioadă foarte ciudată
și pentru noi, și urâtă
în același timp, fiindcă
meciurile fără spectatori
sunt ca mâncarea fără sare
și nu ne-a fost deloc ușor că
nu i-am avut pe suporterii
noștri în tribune, mai ales
că aici, în Sfântu Gheorghe,
ei vin în număr mare la
meci, ne susțin, ne împing
din spate, și chiar am simțit
foarte mult lipsa lor. Cu ei
în tribune, cred că reușeam
să obținem mai multe
puncte pe teren propriu.
Dar astea sunt vremurile,
nu avem ce face, și ne-am
bucurat mult că la unul
dintre meciurile noastre
au făcut un efort mare și
au înlocuit spectatorii cu
oameni de zăpadă. Este
un gest extraordinar și
cred că suporterii noștri
sunt unici, cel puțin în
România. Înainte de playoff aș vrea să le promit că
vom da totul, vom încerca
să scoatem maximum din
fiecare meci și sunt sigur că
vom face un play-off reușit.

5

Ai fost unul dintre
cei mai constanți
fotbaliști ai
ultimilor ani, ai deja 22
de meciuri disputate și în
acest sezon. Te-ai gândit
vreun moment și la
echipa națională?
Este al optulea sezon
consecutiv pentru mine
în Liga 1 și mă bucur că
am reușit să fiu sănătos
ca să pot juca în cât mai
multe meciuri. În fiecare
sezon am evoluat în peste
30 de meciuri, ceea ce
e un număr foarte bun
și sper să continui pe
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INTERVIU

Interviu cu Răzvan Patriche
(Academica Clinceni)
realizat de Bogdan Ormuz și Octavian Țopa

Răzvan Bogdan Patriche a jucat în prima ligă doar pentru două echipe, Sportul
Studențesc și Academica Clinceni. Cu ultima a reușit două performanțe extraordinare,
promovarea în CASA Liga 1 și calificarea în play. Ambele din postura de căpitan al
echipei!

1

Cum ai trăit
calificarea în playoff?

Este ceva extraordinar!
Nu ne gândeam la asta
la începutul sezonului. La
cât de greu a fost finalul
anului precedent, ne
gândeam doar să reușim
să scăpăm de emoții cât
mai repede. Să scăpăm de
grijile retrogradării cât se
poate de repede. Dar să ne
salvăm de la retrogradare
cu o calificare în play-off,
era o variantă la care nu
îndrăzneam să visăm.

2

Cum s-a ajuns
la această
performanță?

Cred ca forța grupului a
fost determinantă. Avem
jucători tineri și foarte tineri,
unii enervant de tineri.
Și mai avem jucătorii cu
experiență la nivel de cupe
europene. Împreună cu
ei am reușit să formăm o
echipă care a surprins pe
toată lumea. (Zâmbește)
Chiar și pe noi.

3
off?

Când a început să
se vorbească în
vestiar despre play-

Cam atunci când am ajuns
prima dată între primele
șase. Ne gândeam că ar
fi posibil să facem asta. Și
ne-am setat noi, în vestiar,
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acest obiectiv. Conducerea
nu ne-a impus nimic,
dar sunt convins că toată
lumea a început să se
gândească la play-off cam
din același moment

4

Căpitan în Liga a
2-a și promovare,
căpitan în CASA
Liga I și calificare în playoff. Ce înseamnă asta
pentru tine?
Este minunat, este ceva
extraordinar. Când am
ajuns la Academica

Clinceni nu mă gândeam
la așa ceva. Nu avea cum
să prevadă cineva asta.
Dar trebuie să spun că
fără colegii mei nu existau
aceaste performanțe. Toata
lumea a pus umărul. De la
personalul de la bucătărie
până la cei din conducerea
administrativă. Nu
trebuie să-i uitam și să le
mulțumim și acelor oameni
care au fost alături de noi în
perioada de iarnă. Au făcut
tot ce a fost posibil pentru
ca meciurile să le jucăm pe
un gazon decent.

Cronică
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CRONICĂ

Când Balaci se distra cu Antognoni
realizată de Marius Mitran

Cea mai puternică emoţie
din toţi anii Maximei e una
care traversează timpul şi
vine nu de pe un stadion
în care să mă aflu la vreun
meci al Craiovei, ci din faţa
televizorului nostru Diamant.
E 29 septembrie 1982. E
abia primul tur din acea
serie care avea s-o ducă pe
Craiova, în primăvara anului
următor, la câteva minute
de finala Cupei UEFA. E seară şi e pauză
la Florenţa, acolo unde Craiova trebuie
să reziste în faţa Fiorentinei, fără să ia
gol, încă o repriză. Cu două săptămâni în
urmă, în chiar prima mea zi de liceu, pe
15 septembrie, tot aşa fusese la pauză: 0-1,
marcase argentinianul Daniel Bertoni,
cu capul. Lung ieşise complet aiurea, în
ultimul minut al reprizei şi campionul
mondial din ’78 nu iertase. De altfel,
Fiorentina avea patru campioni ai lumii
în teren: căpitanul Argentinei, Daniel
Passarella şi Bertoni, în ’78, Antognoni,
conducătorul de joc al Italiei, campioană
mondială cu două luni în urmă, în Spania,
şi Graziani. Acum,la retur, înscrisese
Antognoni, dintr-un penalty. Massaro
plonjase artistic şi, vai, evident fals,
Irimescu întinsese naiv piciorul stâng, în
faţa lui, iar elveţianul Daina atât a aşteptat:
penalty! A transformat Antognoni şi era
abia minutul 12! În tur, în repriza a doua,
cu 45.000 de oameni în spate, Craiova
întorsese la 3-1, Ungureanu (55), Cârţu (72),
Balaci (86). Şi mai nimeriserăm şi bara de
două ori!
Acum, mă întorc, e pauză la Florenţa.
E 0-1 şi suntem calificaţi la scorul ăsta,
dar vocea lui Cristian Ţopescu, care dă
legătura acasă, e prea gravă ca să sper. Se
aude bizar, ca printr-un tub, învăluită de
celelalte voci, zeci de mii, care urlă: „Viola!
Viola! Viola!” Ţopescu încheie: „Să sperăm
că Universitatea va rezista în faţa acestui
infern pe care mărturisesc că nu l-am
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mai văzut sau trăit nicăieri în
viaţa mea, pe niciun stadion.
Legătura acasă, revenim
după pauză...” Brusc, meciul
dispare şi mă trezesc cu alte
imagini, simt că o mână
nevăzută mă fixează înapoi
în timp. Dacă închid pentru
o clipă ochii, lumea e alta.
Am iar 15 ani, răsfoiesc, de
nervi, orarul pe care abia azi
ni l-au dat de la şcoală, am
mers la ore, două săptămâni, după unul
provizoriu. Nu reţin nimic, oricum. Sunt
la profilul mecanică, avem tot timpul
matematică şi fizică, asta e tot ce percep.
Nu e un avantaj pentru mine, dar nu am
ce să mai fac. Poate că trebuie să plătesc
pentru ca echipa să reziste în noaptea
asta la Florenţa. Oricum, nu cred că vom
rezista, aşa, fără un soi de sacrificii… Văd şi
acum sufrageria unde mama a pus masa,
ştie că în pauză se poate mânca. E timp.
A prăjit nişte pulpe de pui, a făcut piure şi
o salată mare. Tata nici nu priveşte masa,
el, care e un gurmand. Eu sunt sus, pe
tăblia fotoliului pat, cu genunchii la gură.
Cu o oră în urmă mi-era foame. Sunt în
clasa a noua, deci învăţ după-amiază, la
Liceul Lazăr. Fac o oră şi jumătate până
în Otopeni, cu tramvaiul 3 de la Cişmigiu,
apoi cu 149 de la Casa Scânteii. Am
ajuns în buza meciului şi am zis da când
m-a întrebat mama dacă mănânc. Nu
mănânc. Mama simte că e în neregulă
ceva şi, ca întotdeauna, ştie să schimbe
în bine. Mă simte pe mine. Înţeleg, dar în
minte am tot felul de tâmpenii: dacă nu
pun picioarele pe fotoliu un minut – nu
luăm gol! Număr în gând: 1, 2, 3, 4... Pierd
şirul. Reiau. Dacă nu mă uit la televizor
un minut – iar rezistăm! 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Pierd. Mă uit. Pentru că mama s-a oprit
în mijlocul camerei, cu un cuţit în mână,
suspendată de admiraţie. Joacă teatru.
Sau nu? După publicitate, două-trei
minute, Cristiana Bota, crainica blondă,

zâmbeşte larg şi anunţă: „Până la reluarea
partidei de la Florenţa, dintre Fiorentina
şi Universitatea Craiova, vă lăsăm în
compania orchestrei conduse de James
Last.” Şi iar zâmbet. Muzica pătrunde în
sufragerie, uit de pariurile mele interioare,
şi de piure, şi o stare de bine îmi alungă
groaza de repriza a doua. Mama se
întoarce, zâmbeşte şi zice... şi aici nu mai
ţin minte exact. Ori ea a spus ambele
variante, ori eu am suprapus fraza de
atunci cu alta. Muzica era impecabilă şi ea
spune: „Asta e tema din Vânătoare tragică.
Ori din Roma, orele 11.”
Înapoi la meci, cu o stare ciudată de
eliberare de cârcei, de nervi şi de lacrimi
ţinute în rezervă. Muzica lui James Last
mă făcuse bine. Îl aud pe Cristian Ţopescu
revenind, îi văd pe Lung – acela a fost

meciul vieţii lui! – plutind peste toţi, pe
Cămătaru, cu jambierele lăsate, târându-l
efectiv pe Passarella după el, pe Balaci
distrându-se cu Antognoni... Rezistăm.
Când se termină, Ţopescu mulţumeşte
Craiovei şi aminteşte că tribuna florentină
a tăcut, în sfârşit. „Legătura acasă,
noapte bună! Aici Florenţa, mulţumesc
dumneavoastră pentru atenţie şi acestei
mari echipe europene care s-a născut aici,
în această seară. Încă o dată, aici Florenţa,
legătura acasă, acolo unde ne întoarcem
şi noi mâine, în jurul prânzului!” Tata e
bucuros, zâmbeşte şi nu ştie să-şi exprime
toată gloria de oltean învingător. Mama
zice că nu crede. Cum, chiar au rezistat,
cum ziceai tu? Vezi, mamă, păi veeezi?!
Sunt vesel, toate îmi merg bine acum,
repet la nesfârşit echipa, Lung, Negrilă,
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Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu, Ţicleanu,
Donose, Balaci, Crişan, Cămătaru,
Irimescu. Pe final, când mi-a fost cel mai
frică, mai intraseră Geolgău în locul lui
Ţicleanu şi Beldeanu în locul lui Crişan.
...Eu am rezistat. După 30 de ani,
încă nu ştiu ce a cântat, în acea
pauză, orchestra James Last: tema din
„Vânătoare tragică”, o dramă scrisă de
Michelangelo Antonioni, ori cea din
„Roma, orele 11”? După ani şi ani, mă uit şi
văd că, asta-i culmea, regizorul e acelaşi,
Giuseppe De Santis. Primul e din ’47, al
doilea din ’52. Cred totuşi că e „Vânătoare
tragică”, pentru că e una din puţinele
pelicule ale vremii care are menţionată şi
muzica: compozitor Giuseppe Rosati.
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Şi acum, când ştiu tot ce s-a întâmplat
şi avea să se întâmple, cred că nu mănşel. Parcă aşa a spus. Apoi am mâncat.
Mai aveam o oră până la miezul nopţii.
Când am adormit, Ţopescu striga la Balaci
să paseze, mama zâmbea, închizând ochii
pe jumătate, ca întotdeauna, tata dădea
să mă pupe, iar orchestra ăluia, James
Last, a cântat până dimineaţă!
Astăzi, când au trecut aproape 39 de ani
de când am intrat la liceu, simt că echipa
aceea nu e doar o amintire. Dar noaptea
aceea e cea pe care mi-o amintesc
mereu. Am avut şi am amintiri cu toate
actele în regulă. Altceva nu mai am, dar
asta aproape că nu mai contează.
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