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EDITORIAL
Realitatea fără farduri
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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A început Campionatul 
Național Casa Liga 1 și 
meciurile primei etape mi 
s-au părut a fi, sper și cred 
că și dumneavoastră, extrem 
de disputate, frumoase, cele 
mai multe. Chiar și partidele 
terminate cu câte o remiză 
albă, FC Botoșani-FCSB și 
UTA-Farul au fost, în ciuda 
lipsei golurilor, interesante 
și cu un echilibru care s-ar 
fi putut rupe oricând, să nu uităm că 
vicecampioana României a ratat un 
penalty, iar arădenii au avut un șut care a 
țintit bara transversală a constănțenilor în 
chiar primul minut de joc!

A fost un debut de sezon, și includ aici 
și Supercupa României, dintre CFR Cluj 
și Universitatea Craiova, care mă face să 
sper într-un campionat mai spectaculos 
decât toate cele care au fost de la 
implementarea sistemului cu play-off și 
play-out.

Sunt multe motive pentru care mi-am 
format această opinie și primul dintre 
ele este legat de prezența pe prima 
scenă a unor cluburi de mare tradiție, 
și mă gândesc în primul rând la Rapid 
București, o prezență catalizatoare pentru 
întreg fotbalul românesc. De altfel, primul 
meci al giuleștenilor a arătat ce impact 
are această echipă pentru competiție, 
ce atmosferă impresionantă produce în 
tribune și, mai ales, ce frumos e fotbalul 
când se trăiește cu atât de multă pasiune, 
atât în tribune, cât și pe gazon, într-o 
relație mereu strânsă și aproape unică 
într-un peisaj care are nevoie de fani acum 
mai mult decât oricând! Și includ aici 
perioada pandemiei, peste care sper că 
am trecut cu toții. E nevoie mare de suflet, 
de pasiune, de oameni în peluze, pentru 
ca normalitatea să devină o stare de fapt. 
Să nu ne prefacem că am uitat prin ce am 

trecut și cum a fost fără jocuri 
timp de aproape trei luni de 
zile, apoi cu meciuri, dar fără 
public, încă un an. E adevărat, 
nici măcar astăzi “normalul” 
pe care l-am invocat nu e 
deplin reinstalat într-un fotbal 
care încă suferă din această 
cauză. Și nu numai.

Să nu încercăm să fardăm 
realitatea, fotbalul nostru nu 
este același cu fani sau fără 

fani în tribune, așa cum nici o competiție 
din lume nu pune semnul de echivalență 
între a se disputa cu tribunele goale sau, 
dimpotrivă, cu ele pline de fani, de oameni 
pasionați, de oameni pentru care această 
minge teribilă, jucată de 22 de fotbaliști, 
poate reprezenta mai mult decât o lume 
întreagă.

Realitatea ne spune că mare parte din 
ce a fost greu a trecut, eu refuz să mă 
gândesc la scenarii în care am mai fost, 
dar aceeași realitate ne îndeamnă să 
înaintăm cu prudență pe un drum pe care 
îl știm, dar care nu mai este, totuși, același.

Iar aici, în acest punct, cluburile de 
mare tradiție, pe care Casa Liga 1 le 
are în componență, sunt un factor de 
efervescență și chiar de rezistență. Asta 
fără să însemne că alte cluburi, mai noi 
pe harta fotbalului românesc, nu au o 
excepțională capacitate de a produce 
performanță, ba chiar la cel mai înalt nivel. 
Să nu uităm că FC Botoșani, SEPSI Sfântu 
Gheorghe și Academica Clinceni au 
terminat sezonul precedent jucând, toate 
trei, în play-off-ul Ligii 1.

Așadar, ca să închei, un început mai 
mult decât promițător de campionat. Și, 
nu în ultimul rând, să nu uităm să ținem 
pumnii strânși celor patru reprezentante 
ale Ligii 1 în cupele europene! Iar 
săptămâna viitoare să vorbim aici doar de 
calificări!
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INTERVIU
Interviu cu dl. Daniel Niculae 
(președinte  FC Rapid București)
  realizat de Lucian Ionescu și Octavian Țopa

1 Într-o fotografie 
dinaintea meciului 
cu Chindia 

Târgoviște, publicată 
pe site-ul clubului, 
apăreați lângă un tricou 
vișiniu cu numărul 21. Vă 
încearcă încă nostalgia 
după perioada în care 
erați fotbalist?

(Oftează) Normal, având 
în vedere că m-am lăsat 
recent … E o perioadă 
dificilă din viața oricărui 
sportiv, acela când ajungi 
la final de carieră și când 
trebuie să schimbi locul. 
Practic, am schimbat 
tricoul de jucător cu 

sacoul de președinte de 
club. Sunt nostalgic, într-
adevăr, nu are cum să fie 
altfel. Probabil, și peste 20 
de ani voi simți tot la fel.

2 După ce ați 
încheiat cariera 
de fotbalist, 

ați ales o funcție 
administrativă. Nu 
v-a tentat meseria de 
antrenor? Ce ați luat 
în calcul în momentul 
pasului făcut?

Nu mă pasionează partea 
asta cu antrenoratul, 
cred că trebuie să fi 
făcut pentru a deveni 

antrenor. Nu spun că nu 
am cunoștințe despre 
această meserie, chiar 
am destul de multe. Pur 
și simplu am preferat 
alt tip de bătaie de cap 
și de aceea am ales 
partea administrativă. 
(Zâmbește)

3 Rapid a revenit 
în prima ligă 
după o pauză 

de șase ani. Cum a 
traversat această 
perioadă și care sunt 
așteptările conducerii 
administrative pentru 
acest sezon?

Daniel George Niculae s-a născut pe 6 octombrie 1982, la București. A evoluat în 
cariera sa pentru Electromagnetica, Rapid,  AJ Auxerre, AS Monaco, AS Nancy-Lorraine, 
Kuban Krasnodar și Astra Giurgiu. A câștigat campionatul, Cupa și Supercupa 
României, și a evoluat de 39 de ori pentru echipa națională. Porecla sa este ”Nico”, dar 
la fel de potrivită putea fi ”Real Giulești” sau, direct, ”Rapid”. Crescut la centrul de copii 
și juniori al echipei de lângă podul Grant, Daniel Niculae se identifică întru totul cu 
spiritul acestui club, pe cât de pătimaș, pe atât de pitoresc.

Interviu
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Șase ani, of … Parcă a 
trecut o veșnicie de când 
am fost ultima dată în 
prima ligă. Mă bucur 
enorm că am început cu 
toții proiectul acesta și că 
l-am dus până la la capăt. 
Așteptările sunt și vor fi 
tot timpul foarte mari, 
dar nu trebuie să uităm 
că este primul an după 
o lungă perioadă când 
nu am mai jucat la acest 
nivel. Suntem la început 
de drum și trebuie să 
luăm lucrurile ușor, cu 
răbdare, step by step.

4 Pretențiile 
suporterilor sunt 
uriașe. Care vor fi 

atu-urile echipei pentru 
a se ridica la nivelul 
așteptărilor acestora?

Atu-ul principal 
tocmai l-ați enunțat: 
SUPORTERII! Atâta 
timp cât noi, partea 
administrativă, partea 
tehnică și echipa suntem 
împreună cu suporterii 
noștri formăm un tot 
unitar. Nu se poate altfel! 
Cred că vom forma un 
grup foarte puternic, în 
toate compartimentele.

5 Când estimați că 
va reveni Rapid 
pe stadionul de 

lângă podul Grant?

Nu depinde de mine, 
deci nu pot face estimări 
precise în acest domeniul. 
Am fost și rămân un 
optimist incurabil, dar 
chiar și așa nu cred că 
va fi posibil în acest an 
calendaristic. Ideal ar 
fi ca în luna ianuarie a 
anului viitor să începem 
pe noul stadion, dar 
încercăm până atunci 
să transformăm Arena 
Națională într-un Giulești 
la fel de primitor și de 
cald pentru adevărații 
rapidiști. Și nu doar 
pentru ei, pentru toți cei 
care iubesc necondiționat 
fotbalul de calitate!
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INTERVIU
Interviu cu dl. Gheorghe Popescu 
(președinte Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

1 Farul Constanța 
completează 
numărul echipelor 

de tradiție din Liga 1. Ce 
înseamnă acest lucru 
pentru fotbalul romanesc 
și cum se vede Liga 1 
acum, cu toate aceste 
cluburi de tradiție ?

Întotdeauna am militat 
pentru întoarcerea 
echipelor de tradiție în 
Liga 1 pentru că am suferit 

cu toții din pricina lipsei 
spectatorilor în tribune, 
iar acest lucru nu poate 
să crească decât prin 
reapariția echipelor de 
tradiție în primul esalon.

2 Cât de mari sunt 
așteptările după 
această unire 

dintre Viitorul și Farul ? 
Care sunt ambițiile pe 
următorii trei - cinci ani ?

Suntem la început de 
drum și orice început este 
greu. S-au întâmplat mai 
multe lucruri în acest an. 
Primul, este această unire 
dintre cele două cluburi. 
Apoi, întoarcea lui Gică 
(n.n. Hagi) pe bancă și, mai 
departe, întoarcerea la 
filosofia și identitatea pe 
care am avut-o. Sunt trei 
lucruri care s-au întâmplat 
în această vară și dorim ca 
rezultatele bune să vină în 

Gheorghe Popescu este o instituție a fotbalului. A enumera realizările sale de la 
Universitatea Craiova, PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, Barcelona, Galatasaray 
sau echipa națională sunt vorbe-n vânt, pentru că absolut toți suporterii, indiferent de 
vârstă, știu deja totul și se înclină cu respect în fața lor. Ajuns la 53 de ani, unul dintre 
cei mai mari sportivi din istoria României ne propune, împreună cu Gică Hagi, un alt 
proiect grandios: Farul Constanța. Echipa Dobrogei, toată muiată vara în aur topit și 
iarna în argint îngheţat, vorba scriitorului Zaharia Stancu, pornește la drum într-o altă 
prezentare și pregătită pentru o nouă aventură fotbalistică.
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timpul cel mai scurt deși 
nu va fi deloc simplu.

3 Ați început cu o 
remiză la Arad, dar 
în condiții foarte 

grele. V-au lipsit jucătorii 
de la Olimpiadă, iar apoi 
ați terminat meciul în  
doar nouă jucători ...

Pentru noi, participarea 
jucătorilor la Olimpiadă 
este o mândrie! E cea mai 
importantă competiție 
de pe glob, nu puteam 
să nu îi lăsăm! Mie mi-
ar fi plăcut să joc la o 
Olimpiadă, dar nu am 
avut această posibilitate. O 
echipă nu trebuie să stea 
în vreun jucator, indiferent 

de numele lui, iar noi 
dovedim că nu contează 
numele jucătorilor, ci 
încrederea pe care le-o dai 
celor care au rămas acasă.

4 Nicolas, fiul 
dumneavoastră, 
este și el aproape 

de debutul în Liga 1. Cât 
de mari vor fi emoțiile 
unui tată - președinte?

Știu cât de mult își 
dorește să facă acest 
pas, să debuteze. A 
trecut prin perioade 
grele, prin accidentări, 
dar acum a dovedit că 
s-a maturizat, mai ales 
că a avut continuitate 
în cantonamentul din 
această vară, pe care l-a 

încheiat foarte bine. A 
căpătat încredere, iar 
faptul că este în lotul 
primei echipe este un 
semn bun, înseamnă că 
este apreciat. Îmi doresc 
să facă acest pas cât mai 
repede și să rămână un 
jucător important în lotul 
echipei.

5 Lotul actual al 
Farului Constanța 
mai poate suferi 

modificări până la 
încheierea actualei 
perioade de transferuri ?

Atâta timp cât perioada 
de transferuri este 
deschisă pot veni sau 
pleca jucători.
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Congresul FIFA din 18 
mai 1929 oferă Uruguayului 
organizarea primei Cupe 
Mondiale din istorie. În 
ciuda acţiunilor doctorului 
Buero, ambasadorul 
uruguayan la Bruxelles, 
Anglia refuză 10 milioane 
de dolari pentru a trece 
Atlanticul, iar Italia, Ungaria, 
Austria şi Cehoslovacia, 
cele mai importante forţe 
ale Europei în fotbal pe atunci, spun 
şi ele „nu”, deşi ar fi împărţit 800.000 
de dolari de la organizatori. România 
răspunde însă „da” invitaţiei. 83 de ani 
mai târziu, o televiziune din Londra vine la 
Bucureşti şi, timp de câteva ore, la Hotelul 
Amzei, refacem împreună povestea 
trecerii peste Atlantic a României, prima 
selecţionată din Europa care a întins 
mâna Uruguayului. Jules Rimet, a cărui 
idee de a se înfiinţa Cupa Mondială la 
fotbal a făcut istorie, demisionează din 
fruntea FFF, dar demisia lui provoacă, în 
final, acceptul Franţei! România, Belgia, 
Franţa, Iugoslavia vor reprezenta Europa 
la Mondial. Joi, 22 mai 1930, în ultimul 
„amical” înainte de a trece Oceanul, 
România învinge Grecia, pe ONEF, cu 8-1, 
în faţa a 15.000 de spectatori. Antrenorul 
Costică Rădulescu e însă tot mai 
îngândurat… Cu cine trecem Atlanticul?

Jack Berariu, care a făcut cronica 
meciului cu Grecia de pe ONEF şi al cărui 
birou din redacţia „Gazetei Sporturilor” 
aveam să-l ocup 64 de ani mai târziu, 
e în al nouălea cer! Scrie în „Rampa” 
elogios despre trupa condusă din teren 
de Emerich Vogl, „half”-ul lui Juventus 
şi remarcă „o adevărată colonie de greci 
în tribună”. Şi totuşi, cu cine trecem 
Atlanticul? Mai ales că încep să reapară 
necazurile, Rudy Wetzer fiind contestat 
la FIFA cum că nu e doar „amatorul” de 
la Juventus, ci şi fotbalistul profesionist 
– lucru interzis de regulamentul Cupei 

Mondiale din 1930 – de la 
Pecs Baranya…

Ultimul congres FIFA 
dinaintea începerii turneului 
final se ţine, bizar, la 
Budapesta, unde Jules 
Rimet încearcă, pe ultima 
sută de metri, să urce şi 
Ungaria pe transatlantic, dar, 
în ciuda gestului elegant al 
francezului, Cupa Mondială 
nu-i va avea pe maghiari în 

Uruguay. E 7 iunie 1930 şi peste vorbele 
lui Rimet se aşterne tăcerea: „Ei, bine, 
monsieurs, suntem chit! Eu nu mai invit 
nimic şi pe nimeni peste Ocean, rien ne 
va plus! Les jeux sont faites! Suntem 13 cu 
toţi, 13 vom rămâne. 13 naţiuni, 13 echipe…”

…Acasă, la Bucureşti, sunt ultimele 
zile, ore, secunde ale pregătirii… Cine 
trece, totuşi, Atlanticul? În principiu, 
cine trebuie. Aurel Leucuţia, şeful FRFA, 
nu are curajul dat, în primul rând, de 
aventura traversării oceanului şi zice că 
mai are de lucru acasă. Îl numeşte pe 
Paul Nedelcovici, preşedintele Biroului 
Federal, şef de delegaţie, dar până la 
urmă adevăratul conducător avea să se 
dovedească Octav Luchide, secretarul 
general al FRFA. Mai pleacă Nicolae 
Lucescu, „vistiernicul” delegaţiei şi 
membru în Biroul Federal (…dar nu de 
Investigaţii, le spun englezilor şi poanta 
prinde, râd. Sau poate că nu datorită 
poantei, poate-s obosiţi, dar cum să le 
spun că povestea abia acum începe?!). Se 
pregăteşte să plece şi Marcel Beilis, ziarist 
la „Gazeta Sporturilor”, corespondent 
pentru francezii de la „Football”, dar şi 
pentru alte două publicaţii din Hexagon.

Şi totuşi, dintre cei care au bătut Grecia 
pe ONEF, cine trece Atlanticul? Într-un 
fel, Costică Rădulescu e grăbit să dea 
răspunsul chiar de problemele pe care 
le au băieţii, probleme care nu se mai 
termină… Trebuie învoiţi de la companiile 
unde lucrează, în principal. Dar ce firmă 

CRONICĂ
Călător în noaptea care ascundea apa
  realizată de Marius Mitran
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îţi dă liber două luni, pe motiv că trebuie 
să te duci la capătul lumii, în America de 
Sud, ca să ce? Ca să joci fotbal. Ei, nu mai 
spune, ce vorbeşti, tinere?! Şi noi, care 
te plătim, ce suntem aici? Pe noi cine 
ne întreabă dacă vrem? Tot în principiu, 
nimeni. Nimeni în afară de Octav Luchide, 
care ajunge până la Alteţa Sa Regală 
Principele Nicolae pentru a-i scoate 
„din producţie” pe Vogl şi pe Raffinsky, 
„câinele”, angajaţi amândoi la birourile din 
Bucureşti ale Rafinăriei „Astra Română”. 
Până la Alteţa Sa, bietul Luchide făcuse 
anticameră la Maiestatea Sa Regele 
Carol al II-lea. Priapicul monarh a fost 
sensibilizat când Luchide a cedat nervos 
şi a rezolvat personal ceea ce Principele 
Nicolae încerca de destule zile…

Alţii sunt militari sau îi aşteaptă 
recrutarea şi tot Maiestatea Sa vorbeşte 
cu Statul Major al Armatei. Rezolvă. Încet-
încet, lotul „celor care au voie” începe să se 
contureze. „Concedii, permisii, acte pentru 
toţi”, zice Luchide. „Avem, carevasăzică”, 
răspunde tot el… Vor pleca într-o zi de luni, 
să fie cu noroc. E 16 iunie 1930. Ziua Z.

„Vom merge cu clasa a II-a pe tren, 
până la Genova”, zice acelaşi inepuizabil 

Luchide. De ce nu cu a-ntâia, Octave?, 
întreabă Costică Rădulescu, antrenorul, 
managerul, mama şi tata-l băieţilor, dar 
care va fi şi arbitru la Montevideo, întrucât 
FIFA avea nevoie de el mai ales în calitatea 
asta.

„Mergem cu a doua ca să economisim 
bănuţii. Şi aşa n-avem. De ce ne rămâne, 
comandăm costume frumoase, că am 
auzit că aşa au toate delegaţiile.” Aşa era, 
auzise bine Luchide. A căpătat fiecare 
câte un costum cu sacou „închis” şi 
pantaloni „deschis” – cum era moda. 
Arătau a echipă!

Şi totuşi, cine trece Atlanticul? 
Rădulescu se hotărăşte după nopţi albe. 
Va rămâne acasă, în cele din urmă, puştiul 
de la Banatul, Dobay. La fel Ciolac, viitorul 
uriaş „vârf” al Ripensiei. Acasă, deci, şi 
Ghiţă. Rămâne şi Albu şi, vai, câtă nevoie 
avea să fie de Albu acolo, în centrul 
apărării, la Montevideo… Pleacă însă 
portarii Jean Lăpuşneanu, de la Sportul 
Studenţesc şi Samuel Zauber, de la 
Maccabi. „Becii” sunt Adrian Steiner II, de 
la clubul Atletic Timişoara, Rudolf Bürger 
de la Chinezul şi Iosif Czako, de la Banatul. 
Toţi trei timişoreni! Apărarea era a lor…

Cronică
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La „halfie” mergeau Ladislau Raffinsky şi 
Emerich Vogl, ambii de la Juventus, Alfred 
Eisenbeisser, zis şi Freddy Fieraru mai 
târziu, de la Dragoş Vodă Chişinău, dar şi 
Corneliu Robe, de la Olympia Bucureşti.

Iar în atac… ce atac! Doamne! Extremă 
dreaptă, Nicu Kovacs, de la Banatul. Pe 
stânga mergea să joace Ştefan Barbu 
II, de la Olympia Arad. Vârf de atac era 
vedeta naţionalei, celebrul Rudy Wetzer 
de la Juventus. „Interi” aveau să fie 
Adalbert Deşu, de la U.D. Reşiţa, Costică 
Stanciu, de la Venus şi Ilie Subăşeanu, 
Olympia Bucureşti.

…Din Gara de Nord au luat trenul până 
la Ljubljana, în Slovenia, unde s-au dat jos 
şi au mâncat. Acolo, în Iugoslavia, trenul 
trebuia schimbat. La Veneţia au schimbat 

iar şi până să se facă garnitura şi-au 
dezmorţit oasele înţepenite pe băncile de 
lemn de la „a doua” şi au vizitat Piazza San 
Marco. Apoi, la Milano, la fel, s-au trezit în 
faţă cu Domul şi cu Scala. În fine, Genova…

Genova, ultima oprire, Genova, ultima 
destinaţie cu picioarele pe pământ… 
Octav Luchide trage aer în piept pe peron 
şi îi face atenţi la o sirenă. „Cred că e un 
vapor. Dar nu e al nostru. Al nostru pleacă 
mâine… La noapte dormim aici. Care o 
putea… Genova e frumoasă rău, băieţi, iar 
de mâine, cine ştie… dincolo e apa, apoi 
apa cea mare şi tot apă. Până om găsi 
pământul iar!”

Nimeni n-a scos o vorbă. În Genova 
începea să se lase seara.
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