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Ideea europeană
Justin Ștefan, Secretar General LPF

O lună întreagă, din ziua
de 11 iunie și până în cea a
finalei, programată pe 11
iulie, Campionatul European
de Fotbal ține un continent
cu sufletul la gură. O
anumită tensiune, în sensul
cel mai frumos al cuvântului,
înconjoară o lume, cea a
fotbalului și cu atât mai
mare este regretul românilor
că absentează de la această
sărbătoare de lungă durată
și de o incredibilă pasiune deductibilă în
emoții tari.
Turneul final al acestui EURO 2020, jucat
în anul 2021, cum am scris și săptămâna
trecută, are o simbolistică aparte încă
din felul în care a apărut în caietele de
sarcini ale marilor companii de marketing
ale lumii. Pentru că, ați remarcat cu
toții, de asta sunt sigur, EURO este o
sărbătoare globală a fotbalului, una care
depășește simpla graniță geografică a
evenimentului. Vezi numele sponsorilor
principali, ușor de identificat atât din
transmisiile în direct ale partidelor, cât și
în arene.
Dar, cum știm, România nu este acolo,
sau, mai bine zis, nu este aici, între
cele mai bune 24 de reprezentative ale
Europei. Acum 37 de ani era una dintre
cele doar șapte echipe naționale care își
obțineau dreptul de a juca la Turneul final
al Campionatului European din Franța,
din anul 1984, pentru că, totuși, cea de a
opta selecționată, Franța, era calificată
din oficiu, beneficiind de statutul de țară
gazdă.
Atunci am reușit, așadar, să fim între
cele șapte, statut exclusivist, cu adevărat
de elită continentală, iar astăzi, de fapt
anul trecut, nu am fost capabili să trecem,
într-o primă fază a barajului de calificare,
de o foarte modestă reprezentativă a
Islandei, care, tocmai ca să demonstreze
acest epitet, a ratat la rândul ei, în faza
următoare, prezența la EURO, în fața
Ungariei. Aici suntem, doar atât s-a putut
face!
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Pare incredibil, dar
desfășurarea de forțe de
acum aproape patru decenii
ne-a indus credința că, se
poate ajunge la succes, dacă
profesionalismul este așezat
cu prioritate obligatorie în
fruntea tuturor opțiunilor
de construcție. Atunci, în
preliminariile de calificare
am învins campioana
mondială din chiar anul,1982,
în care aceste meciuri au
început, Italia. Am învins Suedia în ambele
partide, nu am pierdut la Florența, la
Stockholm sau la Bratislava. Am învins
Ciprul tur-retur, lucru pe care campionii
lumii nu l-au reușit, de pildă. Aveam să ne
clasăm, în cele din urmă pe primul loc în
grupă, peste Cehoslovacia, Italia, Suedia
și Cipru. Iar la Turneul final din Franța
am fost egalii Spaniei, care avea să joace
finala acelei competiții! Și am pierdut
greu, la limită, în fața Republicii Federale
Germania și a Portugaliei! O, tempora! O,
Mircea Lucescu!
Iar în acei ani, ideea europeană era alta,
nu avea deschiderea și generozitatea
manifestate azi ca o dovadă de solidaritate
între Est și Vest, pe atunci concepte geopolitice și nicidecum determinate de aria
sportului, indiferent care ar fi fost el.
România a continuat să urce, de la acel
prim turneu final european care, poate nu
întâmplător, a reprezentat și debutul unui
tânăr de 19 ani, pe numele lui Gică Hagi.
Am fost și la EURO 1996, în Anglia, și
la EURO 2000, în Belgia și Olanda, și la
EURO 2008, în Elveția și Austria, ba chiar
și acum cinci ani la EURO 2016, în Franța.
Iar cercul s-a închis! Tocmai acum când,
la această ediție, când se joacă în atâtea
țări, din Azerbaidjan în Spania și din Anglia
ori Scoția în Rusia și Italia! E adevărat, și în
România a ajuns această idee europeană
și ne-a inclus: noi oferim Arena Națională
pentru patru meciuri. Nu e cam puțin,
totuși? Față de o generoasă idee a
solidarității prin performanță și, mai ales,
față de un trecut care obliga la respect?

FEATURE

Sepsi OSK
Locul 4 în ediția 2020-2021
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Proiectul frumos de la Sf. Gheorghe a continuat să crească şi în ediţia 2020-2021,
la finalul căreia Sepsi OSK a reuşit cea mai bună clasare din istorie în Liga 1, locul al
patrulea.
De remarcat colaborarea excelentă dintre conducerea clubului şi antrenorul Leo
Grozavu, în urma căreia experimentatul tehnician a avut la dispoziţie un lot echilibrat
valoric şi numeric, pe care l-a gestionat excelent, acesta impunând echipei şi un stil
ofensiv de foarte bună calitate, apreciat microbişti.
54 de goluri a marcat Sepsi OSK pe durata celor 40 de runde, gruparea covăsneană
având al treilea cel mai bun atac din campionat.
24 de jucători dintre cei 36 utilizaţi de Leo Grozavu pe durata sezonului au contribuit la
reuşitele ofensive ale echipei cu cel puţin un gol şi/sau o pasă decisivă ori penalty scos,
cei mai mulţi dintre toate competitoarele.
22 de goluri a marcat Sepsi OSK din faze fixe, locul 1 la acest capitol.
A fost echipa cu cele mai multe goluri marcate cu capul - 13.
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Lotul utilizat de Sepsi OSK în CASA Liga 1 2020-2021:

PORTARI
Niczuly

Fernández

30

8

Roland Csaba

25

JOCURI GOLURI PRIMITE

Collado Jesús

9

JOCURI GOLURI PRIMITE

Fejer

Bela Csongor

2

5

JOCURI GOLURI PRIMITE

FUNDAŞI
Dimitrov

Bouhenna

1

3

Radoslav Bonchev

GOL

25

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Mitrea

Bogdan Alexandru

Rachid Ahmed

GOLURI

30

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Ştefan

Bogdan Florin

5

GOLURI (1 din penalty)

37

3

JOCURI PASE DECISIVE

20

2

JOCURI PASE DECISIVE

Deligiannidis

Csiszer

15

12

Panagiotis

JOCURI
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Balázs

JOCURI

Tincu

Dumitrescu

13

9

Răzvan

Andres Mihai

JOCURI

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Niňaj

Branislav

16

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

MIJLOCAŞI
Aganovic

Vaşvari

3

6

Adnan

GOLURI

33

Gabriel Cristian

GOLURI (5 din penalty)

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Purece

Florin Flavius

30

JOCURI

Ştefănescu
Marius

1

GOL

20

31

Carnat

Nouvier

JOCURI

Nicolae

JOCURI

Bryan

1

GOL

4

JOCURI

20

3

JOCURI PASE DECISIVE
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Kovács
Lóránt

Mitrea

Vlad Nicolae

1

GOL

13

5

Fofana

Fulop

2

2

27

7

JOCURI

JOCURI

Boubacar

GOLURI

Sandor Istvan

GOLURI (1 din penalty)

JOCURI

3

JOCURI PASE DECISIVE

Dragomir

George Ionuţ

Petrila

Claudiu Adrian Mihai

5

GOLURI

7

25

JOCURI

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

González

Tortella Eder

Marković
Aleksa

2

GOLURI

22

2

JOCURI PASE DECISIVE

Păun

Nicolae Ionuţ

8

JOCURI
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1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

ATACANŢI
Achahbar

Fulop

2

2

Anass

GOLURI

28

Lorand-Levente

GOLURI (1 din penalty)

3

JOCURI PASE DECISIVE

23

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Bajrovic

Golofca

2

3

13

31

Safranko

Gal-Andrezly

Admir

GOLURI

Cătălin Gheorghiță

GOLURI

JOCURI

4

JOCURI PASE DECISIVE

Pavol

Peter

9

GOLURI

33

3

JOCURI PASE DECISIVE

3

JOCURI

Tamás

Dumiter

1

1

Nándor Károly

GOL

10

GOL

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Rapp

Ioan Andrei Vasile

Simone Enea

8

2

JOCURI PASE DECISIVE

ANTRENOR
Leo

Grozavu

15

17

40

8

VICTORII

2

JOCURI

JOCURI

REMIZE
ÎNFRÂNGERI
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Academica Clinceni
Locul 5 în ediția 2020-2021
realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Surpriza plăcută a ediţiei 2020-2021 a fost Academica Clinceni, o echipă construită
meticulos de Ilie Poenaru, cel mai longeviv tehnician activ pe prima scenă.

Lotul utilizat de Sepsi OSK în CASA Liga 1 2020-2021:

PORTARI
Vâlceanu

Ureche

32

6

Octavian Gabriel

31

JOCURI GOLURI PRIMITE

Păun

Eusebio Aurelian

2

1

JOCURI GOL PRIMIT
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Andrei Gabriel

9

JOCURI GOLURI PRIMITE

FUNDAŞI
Achim

Dobrescu

31

32

Florin Vasile

2

JOCURI PASE DECISIVE

Mihai

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Patriche

Pashov

2

1

29

32

Jutrić

Pîrvulescu

1

1

Răzvan

GOLURI

GOL

JOCURI

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Mladen

Paul Ovidiu

GOL

21

Georgi Velikov

GOL

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Gardoş
Florin

19

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Bilali
Amir

1
26

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

GOL

15

JOCURI

MIJLOCAŞI
Dumitru

Ventúra

5

21

Cristian Cosmin

JOCURI

Denis

JOCURI
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Cebotaru

Chandarov

3

2

Eugeniu

GOLURI (1 din penalty)

29

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Şerban

Marian Cristinel

Asen

GOLURI

22

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Gliga

Ciprian Gheorghe

1

GOL

4

3

Tănase

Sandu

JOCURI

JOCURI

Cristian

Florinel Constantin

1

GOL

26

2

JOCURI PASE DECISIVE

Dumitriu

Lucian Mihai

3

JOCURI

Cordea

Andrei Ioan

3

GOLURI

23

33

Cascini

Petrescu

2

1

28

10

Longher

Popa

JOCURI

Juan Bautista

GOLURI
JOCURI

Aleksandru Robert

3

JOCURI PASE DECISIVE

Ionuţ Petrişor

GOL

1

JOCURI PASĂ DECISIVĂ

Adrian I

2

GOLURI

16

JOCURI
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19

2

JOCURI PASE DECISIVE

Moulin
Thibault

Jerdea

Robert Dumitru

1

GOL

17

1

JOCURI

JOC

Ştefan

Iulian Cristian

1

JOC

ATACANŢI
Markovic
Jovan

Boiciuc

Alexandru

4

GOLURI

13

JOCURI

1

PASĂ DECISIVĂ

13

JOCURI

1

PASĂ DECISIVĂ

Chunchucov

Andronic

6

2

Tsvetelin

GOLURI

31

JOCURI

Răzvan

GOLURI

2

PASE DECISIVE

Rusescu

Raul Andrei

22

JOCURI

Morar

David Cristian

6

GOLURI (2 din penalty)

29

JOCURI

1

PASĂ DECISIVĂ

Toshev

Martin Vasilev

7

JOCURI

ANTRENOR
Ilie

Poenaru

1

JOC

13

16

40

11

VICTORII
JOCURI

REMIZE
ÎNFRÂNGERI
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CRONICĂ

Nici Lăcătuș, nici Răducioiu
realizată de Marius Mitran

26 iunie 1988, a opta
finală – dintre care ultimele
trei consecutive – de Cupa
României dintre Steaua şi
Dinamo. 45.000 de oameni
vin la meci, oricum nu era
prea clar şi deloc sigur dacă
se televiza, aşa că merita să
iei drumul Stadionului 23
August. Dar iată formațiile
din acea zi caniculară de
vară:
Steaua: Liliac – Iovan, Bumbescu,
Belodedici, Rotariu – L. Bălan, T. Stoica,
Gh. Popescu, Hagi – Lăcătuș, Pițurcă (52 G.
Balint)
Dinamo: Moraru – Mihăescu (46 Movilă),
rednic, Andone, I. Varga – Lupu, I. Lupescu,
Mateuț, Orac (82 Răducioiu) – Vaișcovici,
Cămătaru
Marcatori: Lăcătuș (27) – Răducioiu (87)
E finala fără trofeu, aceea în care Steaua
se retrage după ce, la semnalizarea lui
George Ionescu, „centralul” Radu Petrescu
anulează, în minutul 89, la scorul de 1–1,
un gol al lui Balint. Ştiţi, Steaua se retrage
de pe teren, la îndemnul lui Valentin
Ceauşescu (şi el îndemnat, la rându-i, la
acest gest de Corneliu Vadim Tudor) şi
crainicul TVR, Dumitru Graur, iese din
„direct” fără a putea comenta nici gestul
respectiv, nici altceva. Milioane de oameni
rămân în suspans, la radio de asemenea
legătura cu stadionul e oprită. Cine a
câştigat totuşi Cupa? A câştigat Steaua,
cu 2–1? S-a intrat în prelungiri? Nimeni nu
ştie nimic...
... 6 ani mai târziu, aflu continuarea
într-un birou din Vasile Conta, acolo
unde era redacţia Gazetei Sporturilor.
Gheorghe Nertea, care fusese de serviciu
în acea seară de iunie în redacţia ziarului
Sportul, povesteşte: „Au început să sune
telefoanele ca la Informaţii în Gara de
Nord. Cât e scorul? Ce se întâmplă? Sunt
prelungiri? O jumătate de oră, hai, o oră,
le-am spus că-s prelungiri, apoi că se bat

lovituri de pedeapsă... La vreo
trei, patru ore după meci,
telefoanele încă sunau... De
la partid ni se spusese să nu
spunem nimic, că va urma a
doua zi un comunicat de la
CNEFS... În fine, confuzia era
totală, nici noi, în redacţie nu
îndrăzneam vreun pronostic.
Aproape de miezul nopţii
(meciul se încheiase la
nouă fără zece!) încă sunau
telefoanele! De la biroul de presă ni se
spusese să nu alarmăm lumea...! Dar
ce însemna asta?! Aşa că pun mâna pe
telefon şi răspund: Da, tovarăşe, suntem
la curent cu desfăşurarea meciului!
Cum? Nuuu, încă se mai joacă!... Păi se
bat lovituri de la 11m! Cum cât e scorul?
Strâns, tovarăşe, foarte strâns!”
Așadar, nici golul lui Lăcătuș, nici cel al
lui Răducioiu n-aveau să însemne ceva,
rezultatul finalei fiind anulat, iar cupa
neacordată. De fapt un gol tot a însemnat
ceva, cel al lui Balint, care a declanșat
toate evenimentele din acea seară și, mai
ales, din zilele care au urmat. Aproape 30
de ani mai târziu am reușit să aflăm, cei
care am fost în acea zi pe stadion și cei
care am văzut meciul la televizor, care a
fost adevărul proclamat de retragerea
steliștilor de pe teren. La o ediție specială
a emisiunii „Replay”, în Studioul 4 al
Televiziunii Române, am reușit să instalăm
un soft care să identifice unde se afla
Balint în acel ultim minut al partidei, când
a trimis mingea în plasă pe lângă Moraru,
iar tușierul George Ionescu a indicat
ofsaid, imediat centralul Radu Petrescu
validându-i decizia. Iar Balint, omul nostru
de gol, cum avea să-i spună la Cupa
Mondială din Italia Cristian Țopescu, era
milimetric în afara jocului. Șocul general
de atunci s-a transformat, după mai bine
de un sfert de secol, în cea mai corectă
decizie de arbitraj. Culmea, decizia fusese
la fel de corectă și pe 26 iunie 1988, la ora
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20 și 50 de minute, pentru că asta arăta
ceasul în clipa în care poetul Corneliu
Vadim Tudor i-a șoptit la ureche lui
Valentin Ceaușescu să-i scoată pe foștii
campioni ai Europei de pe teren, în semn
de protest față de un arbitraj care s-a
dovedit corect după un sfert de veac.
Cupa României a ajuns în acea
noapte în portbagajul mașinii Dacia
1310, proprietate a lui Dumitru Moraru,
zis Țețe. Abia după Revoluție lucrurile și
trofeul respectiv s-au așezat pe drumul
normalității, Steaua, care recuperase
din solidul portbagaj cupa, renunțând
definitiv la trofeu. Nimeni n-a mai putut
să repare însă cei 2 ani de suspendare,
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câte unul pentru fiecare, primiți atât de
centralul Radu Petrescu, cât și de tușierul
George Ionescu. Pentru ei nu a mai fost
nicio reparație, n-au jucat nici în comedia
loviturilor de departajare executate la
infinit, nici în drama câștigării și apoi a
pierderii unei competiții care în acea zi
ar fi trebuit să ofere, pentru a 50-a oară
în istorie, un trofeu, fie el și fără capac.
Epilogul întregii povești nu se poate scrie
nici azi în toți termenii lui reali, pentru
că unii dintre protagoniști nu mai sunt
printre noi, iar factorii care au influențat
în modul cel mai bizar acea noapte nu
mai au nicio putere. Nici măcar aceea de
a povesti partea lor de adevăr, care este

probabil diferită de partea noastră de
adevăr și chiar de adevărul adevărat.
Unii au râs în acea vară, alții au plâns,
nimeni n-a înțeles. Istoria fotbalului nu e
diferită, de cele mai multe ori, de istoria
societății, iar România din teren era prinsă
atunci și pusă la pământ de România
tribunelor oficiale. Cei mai buni fotbaliști
din toată istoria celor două mari cluburi,
Steaua și Dinamo, au fost păcăliți, unii
degeaba, iar ceilalți cu un cinism demn de
cauze mult mai bune. Împreună, fotbaliștii
celor două blocuri militare s-au calificat la
Campionatul Mondial din 1990, depășind
granița istorică dintre comunism și
capitalism, exact cum în acea noapte au
trecut de la extaz la agonie, unii, și de la

agonie la extaz, ceilalți. Aproape că nici
nu mai contează acum dacă dreptatea au
avut-o Lăcătuș și Balint sau Răducioiu. Ei
au fost doar autorii golurilor unei finale
cum nimeni n-a mai văzut vreodată și
nici nu va vedea în fotbalul românesc.
Ceilalți am fost martori și suntem în stare
să povestim ce s-a întâmplat. Aceasta nu
este o dovadă a performanței, ci una a
înțelegerii. Să sperăm că nu peste mult
timp, cine va înțelege lumea va putea să și
câștige partea sa de adevăr.
Cât despre telefoanele care au sunat în
acea noapte în redacția ziarului „Sportul”,
haideți să ne închipuim că ele încă mai
sună și că cineva le va răspunde și le va da
scorul corect...
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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
sportive

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV
instatsport.com
Pentru demo sau ofertă
ne puteți contacta la:
vitalie.ciorici@instatsport.com
+40 759 100 011

