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EDITORIAL
Europa la noi acasă
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Conform programului 
din sferturile de finală ale 
Campionatului European 
de Fotbal, cele mai bune 
opt echipe ale continentului 
sunt Spania și Elveția, Italia și 
Belgia, Cehia și Danemarca, 
Anglia și Ucraina. Vor 
rămâne între ultimele patru, 
cel mai probabil, Spania, 
Italia, Danemarca și Anglia. 
Ca toată lumea, cred, și eu 
am un dubiu cu privire la meciul dintre 
Italia și Belgia, dar mizez mai mult pe  
experiența și pe tradiția Italiei de a tranșa 
meciuri decisive la un Turneu Final de 
un asemenea calibru. Belgia a eliminat 
campioana en-titre a Europei, Portugalia, 
a învins Danemarca la Copenhaga și 
Rusia la Sankt Petersburg, a trecut peste 
Finlanda fără să clipească, și totuși… 
Italia, cu cele patru titluri mondiale și 
unul european, față de zero la ambele 
capitole pentru Belgia, este favorită. E 
partida-șoc a “sferturilor”, fără doar și 
poate, în toate celelalte trei confruntări 
existând echilibru, desigur, dar parcă 
și niște mari favoriți, cum ar fi Spania și 
Anglia. Mergând mai departe cu acest tip 
de logică, mă gândesc că am putea avea 
în semifinale Spania cu Italia, respectiv 
Anglia cu Danemarca. Toate cele patru 
selecționate, odată ajunse în acest punct, 
au șanse bune la trofeu, cu un mare 
avantaj pentru Anglia, pentru că ar juca și 
semifinala, dacă va fi să treacă de Ucraina 
-meciul cu reprezentativă condusă de 
pe banca tehnică de către marele Andrei 
Șevcenko se va juca la Roma- și finala 
acasă, pe Wembley, ceea ce nu ar fi deloc 
puțin lucru. Dacă va fi să fie astfel și nu 
altminteri, să nu băgăm, până la urmă, 
mâna în foc pentru nimeni!

Între timp, pe măsură ce acest foarte 
bun EURO 2020 se apropie de final, în 

mai puțin de zece zile vom 
cunoaște noua campioană, 
competițiile naționale se 
pregătesc să își pornească 
motoarele pentru sezonul 
2021-2022. Premier League, 
Ligue 1 sau LaLiga și-au 
stabilit “țintarul” fiecare, iar 
același lucru l-a făcut și Casa 
Liga 1, marți, 29 iunie.

Cu o seară înainte, în 
minutul 100 al meciului 

din “optimile” de finală de la EURO, 
dintre Franța și Elveția, disputat pe Arena 
Națională din București, (semn că, dacă 
nu mergem noi la Turneul final, iată, vine 
Europa la noi acasă, cu tot cu turneu, trei 
meciuri în grupă și această “optime”), în 
acel minut al meciului, cum spuneam, s-a 
întâmplat ceva.

Ceva cu adevărat emoționant, am mai 
scris asta, să vezi și să auzi, într-o partidă 
cu o încărcătură atât de teribilă, pe gazon, 
și cu o altă încărcătură, incredibil de 
frumoasă în tribune, dar de cu totul alt 
gen. Scandările emoționante ale celor 
peste 20.000 de români prezenți acolo, 
invocarea astfel a numelui țării noastre, de 
fapt a selecționatei noastre reprezentative, 
a cărei absență de la EURO e atât de acut 
resimțită, toate aceste manifestări mi s-au 
părut a fi un semn.

Oamenii își vor România lor înapoi, își 
vor performanțele, își cer istoria. Sau cer 
cuiva să le restituie victoriile de altădată, 
bucuriile și starea de grație de altădată. 
Europa a venit la noi acasă și ne-a arătat 
cum se fac, la modul cel mai profesionist 
cu putință, lucrurile.

Disperarea, revolta și chiar nostalgia din 
acele scandări ale oamenilor nu le-am 
regăsit niciunde la acest EURO. La noi, 
ce credeți, le-a auzit cineva? Le-a înțeles 
cineva?
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FEATURE
UTA
Locul 8 în CASA Liga 1
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

În primul sezon de la revenirea în Liga 1, arădenii au făcut o figură frumoasă, 
impresionând, în special, în meciurile jucate pe teren advers, unde au reuşit 9 victorii şi 
6 remize.

Feature

Lotul utilizat de UTA pe durata sezonului 2020-2021:

PORTARI                                                                                                          

Balauru    
Dragoş        

Iacob      
Florin        

Moldovan     
Horaţiu Alexandru  

7
JOCURI

29
JOCURI

4
JOCURI

4
GOLURI PRIMITE

36
GOLURI PRIMITE

5
GOLURI PRIMITE



PAGINA 4

Fe
at

ur
e

FUNDAŞI                                                                                                          
Tomozei  
Marius Ionuţ         

Ilie    
Florin Ionuţ        

Roumpoulakou    
Simo          

Da Silva   
Erico Constantino         

Shliakov   
Evgeniy          

Benga   
Alexandru Constantin         

Albu   
Cristian Alexandru          

Melinte    
Cristian Costel          

Pleaşcă  
Marian         

Peteleu    
Ionuţ Andrei          

1
GOL

5
GOLURI

1
GOL

2
GOLURI

24
JOCURI

20
JOCURI

27
JOCURI

34
JOCURI

19
JOCURI

22
JOCURI

36
JOCURI

15
JOCURI

2
JOCURI

11
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

2
PASE DECISIVE

1
PASĂ DECISIVĂ
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MIJLOCAŞI                                                                                                          

Ursu       
Octavian Andrei         

1
GOL

2
GOLURI

11
JOCURI

Rusu     
Denis Alex          

Miculescu     
David Raul         

2
GOLURI

35
JOCURI

28
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

Bustea     
Sorin Cristian         

Roşu      
Neluţ Stelian          

Tescan      
Dragoş Sebastian         

1
GOL

20
JOCURI

26
JOCURI

11
JOCURI

Klapan       
Mihovil Jeronim        

Isac       
Damian Daniel         

2
JOCURI

13
JOCURI

Popescu      
Călin           

Oroian       
Alexandru Laurenţiu         

3
JOCURI

9
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

Vorobjovas      
Modestas          

23
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ
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Hora       
Ioan Adrian         

Morar     
Vlad Călin        

6
GOLURI (1 din penalty)

31
JOCURI

12
JOCURI

Rus      
Ciprian          

Rodrigues     
Figueira Roger Junio       

26
JOCURI

23
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

Antal      
Liviu Ion        

Petre       
Adrian Tabarcea         

21
JOCURI

14
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

Voinea      
Albert Nicolae           

Negoescu      
George Claudiu         

3
GOLURI

7
JOCURI

1
JOC

Buhăcianu     
Valentin           

Balint      
László          

2
GOLURI

2
GOLURI

2
GOLURI

13
VICTORII 

30
JOCURI

39
JOCURI

3
PASE DECISIVE

2
PASE DECISIVE

5
PASE DECISIVE

15
ÎNFRÂNGERI

11
REMIZE 

1
PASĂ DECISIVĂ

ATACANŢI                                                                                                           

ANTRENOR                                                                                                           

Ioniţă       
Alexandru Octavian         

3
GOLURI

9
JOCURI
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FEATURE
Gaz Metan Mediaş
Locul 9 în ediția 2020-2021
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Gaz Metan a fost şi în acest sezon o echipă spectaculoasă, gruparea medieşeană 
reuşind să marcheze 48 de goluri, dintre care nouă în urma unor lovituri libere, capitol 
unde a ocupat prima poziţie.

Lotul utilizat de Gaz Metan pe durata sezonului 2020-2021:

PORTARI                                                                                                          
Buzbuchi      
Alexandru        

Pleşca    
Răzvan     

16
JOCURI

23
JOCURI

29
GOLURI PRIMITE

22
GOLURI PRIMITE
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FUNDAŞI                                                                                                          

Trif        
Răzvan Alin         

2
GOLURI

2
GOLURI

2
GOLURI

1
GOL

24
JOCURI

Velisar      
Mihai           

Bačo      
Ondřej         

28
JOCURI

32
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

Larie     
Ionuţ Justinian          

Rodrigues       
de Moura Gabriel           

Popa       
Răzvan Ştefan          

1
GOL

26
JOCURI

18
JOCURI

3
JOCURI

Butean       
Mihai Ionuţ         

Kassaï       
Fernander Paul Christian          

34
JOCURI

1
JOC

Jica       
Bogdan Cristian           

De Sousa        
Matias Jefferson Yuri          

1
JOC

27
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

Horj      
Răzvan           

7
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ
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MIJLOCAŞI                                                                                                          
Romeo        
Roberto          

Droppa        
Lukas        

Iancu        
Petru Dragoş          

Ciocan        
Sergiu Robert         

Costea        
Paul Costeluş          

Chamed       
Nasser         

Horşia        
Ovidiu         

Dogaru       
Rareş Ştefan          

Pambou        
Yves         

Alceus        
Bryan         

Deaconu       
Octavian Andrei Ronaldo          

Plumbuitu      
Gabriel Valentin         

Santos        
Da Silva Junior Francisco          

1
GOL

2
GOLURI

2
GOLURI (1 din penalty)

1
GOL

9
GOLURI (3 din penalty)

21
JOCURI

6
JOCURI

1
JOC

19
JOCURI

17
JOCURI

32
JOCURI

23
JOCURI

2
JOCURI

23
JOCURI

29
JOCURI

37
JOCURI

4
JOCURI

23
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

3
PASE DECISIVE

2
PASE DECISIVE

1
PASĂ DECISIVĂ

10
PASE DECISIVE

1
PASĂ DECISIVĂ
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ATACANŢI                                                                                                         

ANTRENORI                                                                                                        

Sanoh        
Moussa          

Dumitru        
Cardoso Nicolao Manuel         

Jorge       
Costa         

Sidi        
Sambú Idrisa          

Da Silva        
Oliveira Jose Manuel       

Morar       
Vlad Călin        

Dusan         
Uhrin         

Niţu        
Luis Emanuel          

Smola        
Tomáš          

Mihai        
Teja         

Oliveira        
Valente Ricardo Jorge         

Sarr        
Adama Yves         

Mateş         
Mihai Gheorghe          

Bogdan       
Pătraşcu          

7
GOL

5
VICTORII 

1
GOL

3
GOLURI

3
GOLURI

2
VICTORII 

1
GOL

6
VICTORII 

10
GOLURI

5
JOCURI

12
JOCURI

15
JOCURI

11
JOCURI

27
JOCURI

14
JOCURI

4
JOCURI

14
JOCURI

3
JOCURI

19
JOCURI

31
JOCURI

9
JOCURI

2
JOCURI

1
JOC

1
PASĂ DECISIVĂ

7
ÎNFRÂNGERI

3
REMIZE 

1
PASĂ DECISIVĂ

2
ÎNFRÂNGERI

7
ÎNFRÂNGERI

6
REMIZE 

3
PASE DECISIVE

1
ÎNFRÂNGERE
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Împreună cu Marian 
Olaianos am ajuns, după 
călătoria din Kuweit din luna 
ianuarie a anului 2010, la 
Craiova, pentru reportajele 
cu bărbaţii încărunţiţi de 
azi, băieţii geniali ai Craiovei 
Maxima de ieri, care urmau 
drumul spre un destin de 
film de mai bine de treizeci 
de ani. 30 de ani...

Într-o dimineaţă însă, 
am fost acasă, la Bistreţ, acasă la Balaci, 
dar şi acasă la mine. În film se vede clar 
inscripţia de pe piatra de hotar – Bistreţ, 
localitate de frontieră. Localitate de vis, 
iar visul crescut pe ape, pe nisip, pe aerul 
unei istorii petrecute paralel cu o alta, cea 
a fotbalului mare, aproape de grandios, de 
oameni. Sau peste oameni, peste tot ce 
este omenesc. 

Acolo s-a născut Balaci. O comună 
împrăştiată pe Dunăre, fluviu care 
scotoceşte, când e furios, prin curţile 
oamenilor şi, în ani, ajunge să se 
împrietenească, la alegere, cu oamenii.

Ai lui Balaci probabil că au fost între 
prieteni de la începutul lumii. Şi asta 
pentru că undeva Dunărea face un cot 
larg şi izolează o insulă căreia oamenii 
care o privesc de atâţia ani i-au spus 
Ostrovogania. Sau Călugăreni. E tot 
acolo. Spun că oamenii o privesc, pentru 
că insula e locuită de păsări rare şi care 
sunt capabile de minuni. Poate în Deltă 
să fie mai multe şi mai rare, dar de făcut 
minuni, doar acolo, în Ostrovogania se fac. 
Balaci, a cărui apariţie în septembrie 1956 
s-a produs acolo, e una dintre ele. Poate 
cea mai importantă. Sigur cea mai dintre 
toate minunile acelei lumi. Absolut toate. 

În sat, îngheţat cum era în ianuarie, 
oamenii ştiu să aducă vorba de Balaci. 
„Dacă sunteţi de la televiziune, venirăţi 
pentru Ilie!” Venirăm. Vărul său, care e 
şi antrenorul echipei de suflet a lui Ilie, 
Dunărea Bistreţ, ne pofteşte în casă. 

Pozele lui Ilie sunt, ca peste 
tot în casele oltenilor, la 
vedere. Balaci în tricoul 
Craiovei, Balaci la echipa 
naţională, Balaci antrenor, 
Balaci cu nepotul în braţe.

E ger. În fundul curţilor, 
Dunărea s-a oprit la 
suprafaţă, îngheţată şi 
parşivă. E albă şi dură, se 
mişcă doar pe dedesubt, ca 
şi cum o parte din forţa ei ar 

vrea să mai rămână prin sat. Sau poate 
dă timp celor care vor s-o priceapă, s-o 
stăpânească sau s-o întrebe. Poate doar 
dă timp unora.

Balaci, cât a avut vreme să joace, de 
aici a luat-o, probabil. Dar Dunărea s-a 
mutat, s-a mişcat, a înşelat şi „Marele 
Blond” a rămas singur în faţa lui, un fluviu 
care nu te iartă dacă nu te cunoaşte. Ilie 
îl cunoştea, dar prea îi furase şi fentele, 
şi şerpuirea, şi forţa, şi tot. Cineva s-a 
răzbunat în afacerea asta care a fost între 
ei doi şi n-a fost Balaci...

Ştiu Ostrovogania şi cum arată peste 
vară, nisip în care se ascund păsările şi 
unde, îmi spunea taică-meu, coleg de 
şcoală cu Marius Balaci, tatăl lui Ilie, copiii 
din sat au detonat, ’prin 45 sau ’46, o 
bombă rămasă neexplodată de la raidurile 
americane din ’44. Au pus paie peste 
paie pe ea şi apoi au întins pe zeci de 
metri un şir lung tot din paie, pe post de 
fitil. Au aprins şi s-au ascuns. Proiectilul a 
explodat, aruncând în aer tone de nisip şi 
îngropându-i de vii pe puştii fără minte – 
sau fără frică. Totuna.

Satul de atunci e azi o comună la fel 
de amărâtă, cu oameni aspri şi ale căror 
muieri fac pâine „în ţăst” şi povestesc 
ca-n „Liliecii” lui Marin Sorescu ce mai e 
prin lume. Sau ca-n „Moromeţii” lui Marin 
Preda. Aceea e lumea lui Balaci, ca origini.

Numai că Ilie a plecat de acolo când 
avea doar două luni şi s-a dus la Craiova, 
la oraş. Făcuse pactul cu Dunărea şi cu 

CRONICĂ
Balaci, între mit și poveste
   realizată de Marius Mitran
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praful alb-gri de la marginea insulei, urme 
care s-au şters demult din amintirile 
locului.

A rămas Ilie Balaci, mândria lor şi atunci 
când se întoarce pe-acolo, din lumea 
Arabiei, de cele mai multe ori, se aşează 
şi el la poveşti, la vatră, unde se aşteaptă 
pâinea coaptă-n ţăst şi unde poveştile 
lui sunt chiar mai adevărate decât ale 
lor. Deşi nimeni nu spune vreo noutate 
nimănui. Ei ştiu totul despre tine, Ilie, iar 
tu, dacă n-ai fi avut în sânge arsura din 
pământul lor şi răcoarea Dunării, te-ai fi 
întors să le iei, între timp, şi să le duci cu 
tine. Dar le-ai avut şi ai ieşit la strada mare 
a fotbalului cu geniu, atât cât să cucereşti 
lumea întreagă. Doar atât.

Toate aceste rânduri le-am scris într-un 
timp în care Ilie Balaci era încă printre noi. 
Povestea filmului apărut în luna martie 
a anului 2010 nu este încheiată, doar 
filmul păstrează o parte din dialogul pe 
care l-am avut atunci cu Marele Blond. 
Mă gândesc că orele înregistrate atunci 
în Kuweit merită să fie scoase la lumină, 
pentru că filmul nu le-a putut cuprinde 
pe toate. Nici discuții, nici amănunte, nici 
întâmplări. Dintre toate, am decantat o 
oră și jumătate de imagini și de cuvinte, 
inclusiv această istorie a originii unui 
geniu cum nu se va mai ivi nici în acele 
locuri și nici în altele. Vom continua 
povestea pentru că adevărul trebuie spus 
până la capăt, mai ales când acest adevăr 

Cr
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e atât de frumos și de puternic. 
Acea insulă a Ostrovoganiei, care 

există și astăzi, semn al unei puteri de 
supraviețuire care ne depășește pe 
toți, este o insulă a miracolelor, cum 
am scris, dar și una a recunoștinței. În 
sensul în care noi, toți ceilalți, trebuie 
să-i fim recunoscători locului care a 
permis apariția geniului, iar locul să le 
fie recunoscător oamenilor care i-au dat 
parte din sufletul lor. Ilie Balaci a fost cel 
mai mare fotbalist român și căutarea 
pașilor lui în toate direcțiile în care el s-a 
manifestat e o obligație a celor care îl 
iubesc peste timp și peste spațiu. Fotbalul 
e mai important decât ne putem închipui 
într-o viață care are rareori prilejul să-
și cunoască valorile. Când aceste valori 

urcă atât de sus, acolo unde geniile doar 
au acces, oamenii de rând, dintre care 
facem parte, simt nevoia de a se raporta la 
trăsăturile comune cu cel mai mare dintre 
ei. Insula Ostrovoganiei devine astfel un 
element comun între cei care iubesc și cel 
care este iubit de toți.

Ilie Balaci îi spunea acestei insule pline 
de miracole altfel, el o știa sub numele de 
Călugăreni. Denumirea care amintește 
de una dintre cele mai mari bătălii din 
istoria acestui neam mi se pare mai 
potrivită pentru a fi păstrată în suflet. 
Ostrovogania ține de minuni, Călugăreni 
de istorie și chiar de reușită. Toți acești 
termeni au alcătuit, în diferite perioade, 
personalitatea și legenda lui Ilie Balaci.
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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




