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EDITORIAL

Doar CFR Cluj
Justin Ștefan, Secretar General LPF

Campioana noastră, CFR
Cluj, s-a calificat în turul
trei al UEFA Champions
League, învingând, după 2-1
în Gibraltar, în tur, pe Lincoln
Red Imps, cu 2-0, și în manșa
retur.
Următorul adversar al
ardelenilor va fi, săptămâna
viitoare, campioana Elveției,
Young Boys Berna, dar deja
elevii lui Marius Șumudică
și-au asigurat prezența în grupele
UEFA Conference League. Dacă vor
trece și de elvețieni, ceea ce le doresc,
evident, și le țin pumnii strânși în această
încercare deloc ușoară, atunci clujenii
vor avea asigurat locul în grupele UEFA
Europa League și vor juca play-off-ul din
Champions League, pentru un loc în elita
elitelor celui mai valoros fotbal nu doar de
pe continent, ci, și nu cred numai eu acest
lucru, din întreaga lume. Acestea sunt
veștile bune și care ar putea deveni și mai
bune, sau, dacă vreți să fim foarte exacți,
vestea cea bună, singura, din această
săptămână cu fotbal european și pentru
noi.
Scriam în precedentul editorial că
urmează zile de o importanță deosebită în
ceea ce privește participarea cu speranță
și încredere a celor patru echipe care
reprezintă România în cupele europene
intercluburi și am avut dreptate. Sigur,
cum spuneam, nu toate veștile sunt bune
din această perspectivă a calificării mai
departe în competiții, iar eliminarea vicecampioanei, la Erevan, în fața celor de la
Șahtior Karagandy este, în același timp,
și o veste rea, și o mare, uriașă surpriză,
ținând cont de mai mulți factori. În primul
rând, de valoarea reală a celor două loturi,
apoi de faptul că, firesc, FCSB a dominat
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și a avut mai multe ocazii în
ansamblul celor două manșe.
După 1-0 la București a fost
1-2 la Erevan, în Armenia, și
totul s-a decis la așa numita
loterie a executării loviturilor
de departajare, unde kazahii
s-au dovedit mai inspirați și
chiar mai norocoși.
Meciul de la Sfântu
Gheorghe, dintre SEPSI OSK
și Spartak Trnava a avut,
din păcate, o desfășurare identică, în
ceea ce privește maniera în care echipa
noastră a pierdut o calificare, meritată,
de altfel, dar, încă o dată, o singură
lovitură de pedeapsă ratată a decis echipa
care a mers mai departe. Slovacii nu
au fost superiori, dar s-au dovedit mai
experimentați și mai lucizi atunci când
s-a trecut la executarea penalty- urilor.
După 0-0 la Trnava, joi seară a fost 1-1 la
Sfântu Gheorghe, și debutantă în cupele
europene fiind, reprezentanta Ligii 1
merită mai degrabă încurajări și aplauze,
decât critici.
Capul sus, băieți, capul sus, domnilor!
Știm cu toții vorba aceea celebră, și mâine
e o zi!
Iar acest lucru îl spun și pentru
vicecampioana țării, tânăra echipă a FCSB!
Ultima, în ordine cronologică, care
și-a jucat meciul pentru calificare, a
fost Universitatea Craiova, eliminată și
ea, după un insuficient 0-0 acasă, în
returul cu albanezii de la K.F. Laci, din
UEFA Conference League. Asta pentru
că, în tur, oltenii pierduseră cu 0-1, în
Albania. Dar, pentru concluzii, vom mai
avea timp. Deocamdată, ne întoarcem
la campionatul nostru și ținem pumnii
campioanei, ale cărei meciuri europene
continuă, spre meritul ei!

INTERVIU

Interviu cu Alexandru Pelici
(antrenor CS Mioveni)
realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

Alexandru Pelici s-a născut pe 10 ianuarie 1974, la Timişoara. A debutat ca antrenor în
Liga 1 pe 21 martie 2004, în partida Unirea Alba Iiulia - Gloria Bistriţa 0-0, iar CS Mioveni
este a cincea echipă din primul eșalon pe care o antrenează după Alba Iulia (20032004, 2004-2005), Voinţa Sibiu (2011-2012), (FC Braşov 2013-2014) şi FC Hermannstadt
(2018-2019).
Competent și serios, Alexandru Pelici rămâne extrem de modest chiar dacă a reușit
performanțe notabile în cariera sa.

1

Cum se resimte
impactul cu
Liga 1. Dvs, stafful, jucătorii simțiți o
diferență mare?
Nu știu dacă e vorba de
o diferență mare. Poate
este mare raportată la
punctele pe care le avem,
pentru că, la joc, nu am
fost departe de adversar.
La Mediaș ne-am ridicat
la nivelul lor, am avut
situații bune, iar un egal
era fi fost mai meritat.
Apoi, cu Rapid am avut
momente bune, iar
dacă marcam primii era
altceva. Diferența dintre
Liga 1 și Liga 2 există
însă, iar noi am simțit-o
la nivelul eficacității.
Adversarii te taxează

când greșești, iar când
tu ai ocazii trebuie să
marchezi. Aici s-a făcut
diferența în primele
etape.

2

Ce este diferit
față de Liga a
2-a? Sunt alte
condiții de pregătire, de
organizare?
La cele de organizare
nu sunt eu în măsură
să răspund... Restul pot
zice că este la fel. Doar
lucrurile care depind de
joc sunt altfel, jucătorii
nu au atâta timp să
gândească o fază atunci
când sunt în posesie.
Altceva diferit este că
toate meciurile toate sunt
programate acum seara.

3

Cât de mult
încurcă
desfășurarea
jocului programările la
ora 18:30, pe caniculă?
Cum resimt jucătorii
căldura?
Cu siguranță că afectează
desfășurarea partidei și
pe jucători, dar nu doar
pe ai noștri. Din punct
de vedere fizic nu am
stat rău în niciun joc. Am
dominat chiar la Mediaș,
am stat bine în teren,
chiar dacă dacă a fost
extrem de cald.

4

CS Mioveni
a început
campionatul
cu două înfrângeri,
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dar cu un joc care nu
a fost mai prejos decât
al adversarului. Sunt
speranțe de redresare?
Se spune că atunci când
jocul merge ar trebui să
vină și rezultatele. De
obicei, la o echipă există o
criză de rezultate și o criză
a jocului. Noi suntem
într-o criză de rezultate,
iar jocul ne dă speranțe
că vor veni și golurile și
rezultatele, chiar dacă ne
așteaptă două jocuri grele
cu Sepsi și cu campioana
CFR, formații din play-off,
deci de alt nivel.

5

Care sunt
așteptările
conducerii de la
acest sezon, dar și ale
dvs?
Din punctul meu de
vedere trebuie să
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acumulăm puncte
cât mai repede. Mă
interesează să reparăm
ce am făcut greșit, dar
și să păstrăm ce am
făcut bine. Jocul ne dă
speranțe, am mai spus-o,
dar important este să
luăm și puncte. Suntem
o echipă nou-promovată
și doar cu puncte și moral
reușim menținerea. Ne
dorim să fim cât mai sus.
E foarte important să se
înțeleagă cu nu am ajuns
aici ca să avem de un
unde retrograda.

6

Nu s-au făcut
prea multe
transferuri după
promovare. Mai mult,
la ultimul meci ați
început cu doar două
noutăți. Poate face față
Mioveniul cu lotul actual
în Liga 1?

Legat de lot, vom vedea
în curând dacă vom
putea continua în formula
asta. Vom face o analiză
după câteva etape. Cu
Rapid am început cu
doi nou-veniți dar am
terminat cu patru până
la urmă. Mai este până
se încheie perioada de
transferuri, deci mai
putem face mutări.
Când cei nou-veniți vor
fi pregătiți și vor arăta că
pot face față vor juca mai
mult. Atât jucătorii vechi
cât și cei noi sunt supuși
unei analize atente. La
fel și noi, staff-ul. Vom
vedea dacă vom avea
nevoie de întăriri, jocul o
va arăta. Evaluarea se face
permanent, dar cred că
abia după etapa a 5-a sau
a 6-a vom avea primele
concluzii clare.

INTERVIU

Interviu cu Laszlo Balint
(antrenor UTA)
realizat de Tudor Vasil și Octavian Țopa

Ajuns la 42 de ani, Gyorgy Laszlo Balint este unul dintre cei mai buni antrenori din Liga
1 Casa Pariurilor. Promovarea și, mai apoi, parcusul bun cu UTA, într-un prim sezon
îngreunat teribil de pandemie, i-au ridicat cota acestui tehnician inteligent și ambițios.
UTA a început bine această nouă ediție pe prima scenă, dar Balint vrea și mai mult de
la lotul întărit în această vară.
Cum a fost
acest început de
campionat pentru
UTA?

1

2

Un debut de campionat
dificil pentru UTA,
pentru că în această
vară am trecut prin niște
modificări destul de
importante la nivelul
lotului și am adus câțiva
jucători străini, jucători
care au nevoie de o
perioadă de adaptare.
Sunt jucători care vin
din alte culturi, dar sunt
jucători de valoare și
cred că asta s-a văzut,
pentru că procesul lor
de integrare ne dorim să
decurgă cât mai bine. Din
punct de vedere sportiv,
procesul este accelarat de
calitatea lor sportivă.

În acest sezon, trebuie
să ne uităm în primul
rând la echipele care au
promovat din Liga a 2-a.
Mă refer aici în special la
Rapid și la Craiova, două
echipe cu suporteri, două
echipe care înseamnă ceva
pentru fotbalul românesc.
Din aceast punct de
vedere, acest sezon va fi
mult mai atractiv decât
sezonul precendent, dar
și mult mai echilibrat
pentru că ambele echipe
beneficiază de bugete
importante pentru acest
nivel, au făcut transferuri
foarte bune și, ca dovadă,
au început sezonul destul

Care ar fi
diferențele
față de sezonul
precedent?

de bine. Și Mioveni este
o echipă bună, nu vreau
să le diminuez deloc din
meritele promovării. Va
fi un sezon interesant,
intens, foarte echilibrat, iar
lupta pentru play-off cred
că va fi foarte incinsă până
la final.

3

Fanii s-au întors
în tribune după
o pauză lungă
de așteptare. Cum i-ați
simțit la meciul Farul și în
partida cu FC Argeș?
E adevărat, s-a terminat
o perioadă tristă pentru
toată societatea, dar mai
ales pentru fotbal, căci
fotbalul fără spectatori
nu are absolut niciun
farmec. A fost o perioadă
grea pentru toată lumea
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implicată în fenomenul
fotbalistic, să jucăm
acele meciuri în fața unor
tribune goale. Ne bucurăm
foarte mult am retrăit
atmosfera creată de fanii
noștri, pe noua arenă
”Francisc Neuman”. Din
păcate, în prima etapă nu
am reușit să-i bucurăm pe
deplin cu un rezultat pe
care-l așteptam cu toții,
ne-am fi dorit victoria. În
schimb, atmosfera trăită
a fost ceva unic și sperăm
că și la meciurile viitoare
pe propriul stadion să fie
la fel de mulți spectatori.
Ne dorim foarte mult
să ne ridicăm la nivelul
așteptărilor fanilor noștri și
să obținem rezultate cât se
poate de bune pe propria
arenă.

4

Începutul de
campionat vă
așează față în
față cu două echipe de
cupe europene, FCSB și
Universitatea Craiova.
Ce așteptări aveți de la
aceste meciuri?
Programul ne scoate
în cale niște echipe cu
pretenții în primele
etape. Întâlnim FCSB,
Universitatea Craiova,
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două echipe cu pretenții la
câștigarea campionatului.
Este evident pentru
noi că va trebui să ne
ridicăm nivelul ca să
putem să evoluăm bine
în fața acestor echipe și să
scoatem niște rezultate
bune. Poate reprezenta
un avantaj pentru noi
faptul că întâlnim în
debutul campionatului
aceste echipe pentru că
suntem motivați, suntem
hotărâți să începem
foarte bine acest sezon.
Sperăm ca această lipsă
de omogenitate pe care o
au majoritatea echipelor
care au făcut transferuri în
această vară să nu se simtă
și la noi. E adevărat, FCSB
și Universitatea Craiova
se bazează pe un nucleu
omogen, sunt echipe
care au impus ritmul
campionatului în ultimele
sezoane și au fost pe loc de
podium în ultimele ediții,
dar pentru noi reprezintă
un stimul suplimentar, să
facem o figură frumoasă
în fața acestor tip de
echipe.

5

Cât de important
ar fi un început de
sezon cu rezultate
pozitive în perspectiva

luptei pentru play-off/
play-out?
Se spune că orice
început este dificil, dar
și foarte important.
Acest început de sezon
este foarte important
pentru toate echipele
pentru că au nevoie
să adune puncte, să
fie cât se poate de
eficiente în perspectiva
clasamentului. Este
acea vorbă – cum
începi, așa și continui
– chiar dacă nu e tot
timpul adevărată. Noi,
în sezonul trecut, am
început cu trei egaluri
consecutive, după care
a urmat o înfrângere.
Acum avem patru
puncte după primele
două etape și sperăm
să o ținem pe aceiași
linie. E important că
avem echilibru, că se
vede progres de la meci
la meci, însă dorim să
eficientizăm și mai mult
jocul nostru, pentru că
este loc de mai bine. E
important să adunăm
puncte în acest debut și
să ne menținem acolo,
în plutonul fruntaș.

Cronică
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Cine trece Atlanticul?
realizată de Marius Mitran

Se spune că era târziu, spre
noapte, când congresmanii
au anunţat ce hotărâseră.
Se întunecase de-a binelea
când au ieşit în Plaza
Catalunya să le comunice
celor doi, ultimii doi, reporteri
care mai rămăseseră să dea
ştirea: da, va fi un campionat
mondial de fotbal şi da, va fi
la dracu-n praznic, tocmai în
Uruguay.
…Era 18 mai 1929. Delegaţii la cel de-al
18-lea Congres FIFA votaseră înfiinţarea
Cupei Mondiale, dar asta se cam bănuia.
În noaptea aia trebuia aleasă însă şi ţara
organizatoare şi acolo puseseră cuţitele
pe masă. Sud-americanii n-au dat înapoi
şi a rămas aşa: Uruguay-ul, pentru că
învinsese la ultimele două Olimpiade.
Uruguay, au zbierat americanii, pentru că
la anul avem Centenarul Independenţei.
Olanda, Suedia, Argentina, Italia, Spania
şi, evident, Uruguay asiguraseră voturile,
iar celebrul doctor Buero, ambasadorul
uruguayan la Bruxelles, îi îmbrobodise
cu două argumente care aveau să se
dovedească decisive. Le-a promis că
federaţia ţării sale le va achita celor care
vor traversa Atlanticul bilete de vapor
dus-întors, vor achita tuturor taxa de
participare impusă de FIFA, ba le vor mai
da başca şi nişte bani de cheltuială.
Europa s-a ţinut însă tare şi Anglia a
spus pas, ca şi Italia, Austria, Cehoslovacia
şi Ungaria, practic cele mai importante
forţe ale fotbalului de atunci. (De altfel,
Anglia, şi datorită acestor discuţii despre
înfiinţarea unei Cupe Mondiale, ieşise
cu câteva luni înainte, în 1928, din FIFA,
organizaţie în rândurile căreia va reveni
abia după război, în 1946.)
Dar Cupă, fie ea şi Mondială, cu doar
şase echipe nu se putea face! Aşa că la
Genova, în 10 noiembrie şi o lună mai
târziu la Milano, cu o zi înainte de Crăciun,
alte două Congrese FIFA au încercat
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imposibilul. Inepuizabilul
doctor Buero a făcut ca
tăcerea să se aştearnă brusc
deasupra mesei tratativelor,
anunţând că ţara sa, onorată
că a primit organizarea, oferă
10 milioane de dolari Angliei
pentru participare şi 800.000
de dolari de împărţit tuturor
celorlalte care vor accepta să
treacă Atlanticul.
…După 83 de ani de la
zilele acelea, în noaptea de 4 decembrie
2012, cu premiul de la Gala Fanatik în
braţe, am primit un telefon. Se auzea
rău şi, încercând să mă concentrez să
înţeleg ce voia cine sunase, silabiseam ce
scrisese Horia pe trofeul meu: „Analistul
anului. Marius Mitran”. „Alo? Aloo? Marius
Mitran?” „Da.” „Suntem de la FIFA…”
M-am gândit că e o glumă. Nu era. FIFA
făcea demersurile pentru realizarea unui
film despre istoria Cupei Mondiale şi
televiziunea britanică, parte esenţială în
contract, găsise scenariul primului episod,
cel despre ediţia inaugurală, Montevideo
, Uruguay, 1930. Şi cum România fusese
prima ţară europeană care a zis da, odată
întrebată dacă vrea să participe, englezii,
ai căror bunici boicotaseră primele
trei ediţii ale Mondialelor, au venit la
Bucureşti. Cineva le-a pomenit numele
meu şi iată-ne, pe 6 decembrie trecut,
instalaţi cu lumini, cabluri şi camere de
luat vederi la ultimul etaj al hotelului
Amzei din Piaţa Amzei (lângă copacul
Gică al lui Nichita Stănescu). Începutul
pove ştii îl ştiau şi ei, cum vi l-am spus.
A rămas în cărţi şi cărţile în biblioteci,
mai mult sau mai puţin electronice,
gentlemens, poate eu să fi înflorit, pe
undeva, povestea. Dar, după 83 de ani…
Cineva traducea, cu pauze largi
şi serioase, ce le spuneam. „But the
romanians?” Românii. Românii erau
amărâţi. Ca şi acum, n-aveau de niciunele.
După Revelionul din 1930, la două

săptămâni, „Gazeta Sporturilor” scrie
că „România merge la Montevideo!”
Federaţia Sporturilor (FSSR) îşi dăduse
acordul, contactată fiind, către CCFA
(Comisia Centrală de Fotbal Asociaţie) şi
cică, gata, mergeam. „Gazeta Sporturilor”
din 14 ianuarie ’30 se prinde însă că
nimănui nu-i convine că vor să ţină
Cupa Mondială acolo unde se agaţă
harta-n cui şi află că Austria („Der
Wunderteam” – echipa minunată…),
Ungaria şi Cehoslovacia voiau, ca să treacă
Atlanticul, toate cheltuielile amortizate de
gazde, toate pierderile salariale generate
de absenţa de la echipele de club a
jucătorilor plătite de uruguayeni, inclusiv
primele de joc, plus despăgubiri pentru
„aportul moral adus la creşterea valorică a
competiţiei!
…Englezii schimbă decorul, desfac
tuburi, desprind cabluri şi comentează.
Da, uite-aşa era lumea acum 82 de ani, ca
azi, nu? Râd şi asamblează alt decor. Ba
nu, zice unul, hai să filmăm afară, pe alee,
în faţa hotelului, tu povesteşti şi mergem
cu două camere mobile, zi cu România,
că de-aia am venit până aici, cică voi v-aţi
înscris primii la vapor… OK, boys, let’s go,

dar să ştiţi că până la vapor mai e ceva
vreme.
E februarie 1930. Atât, 17 persoane, atât
e toată delegaţia noastră, alţi bani nu
sunt, le spune delegaţilor la Congresul
de înfiinţare al FRFA preşedintele Aurel
Leucuţia. E 16 februarie şi federaţia
acceptă invitaţia lui Jules Rimet. Îi scriu
omului, dar omul demisionează din
funcţia de preşedinte al FFF, pentru
că ideea lui, a francezului Jules Rimet,
de a înfiinţa Cupa Mondială e respinsă
chiar la Paris: Franţa nu primeşte drept
de înscriere! Aşa că, la ultima strigare a
uruguayenilor de dincolo de Atlantic,
de aici răspund doar românii, belgienii,
iugoslavii şi… francezii, care cedează, după
demisia lui Jules Rimet.
It’s a good story, gentlemens? OK, to be
continued… (Mă plimb prin Amzei şi recit
ce-am învăţat. Englezii, absenţi atunci,
sunt acum peste tot, faţă-verso.)
E joi, 22 mai 1930. Înainte să plece spre
Lumea Nouă cu băieţii lui, antrenorul
Costică Rădulescu programează un
amical cu Grecia, pe ONEF. Deşi e
cald rău, în miezul zilei, vin 15.000 de
spectatori. Echipa e aşa: în poartă, Jean
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Lăpuşneanu, de la Sportul Studenţesc.
„Back’s” sunt Steiner II, de la CA Timişoara
şi Bürger – „Rudolf Valentino” de la
Chinezul Timişoara. Halfii sunt toţi
bucureşteni – Raffinsky, de la Juventus,
ca şi Vogl, căpitanul echipei, iar Stanciu e
de la Venus, „negrii”, echipa generalului
Marinescu. În atac sunt Nicu Kovacs, de
la Banatul Timişoara, pe extrema dreaptă.
E cel al cărui frate mai mic, Ştefan, va
antrena, peste 40 de ani, Ajax-ul lui Cruijff
şi va câştiga două Cupe ale Campionilor
Europeni şi una Intercontinentală cu
olandezii.
Să ne întoarcem la echipă, în ziua aceea,
pe ONEF, unde e cald, deşi e doar 22 mai
(promit să nu mai divaghez, dar aşa îmi
vin în minte…) Deci, inter dreapta, lângă
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Nicu Kovacs, e Deşu, de la U.D. Reşiţa,
vârf e omul numărul 1 al României, Rudy
Wetzer, de la Juventus şi el. Peste 35
de ani, Rudy va fi antrenor undeva, la
Târgovişte şi-l va descoperi pe un puşti,
Corneliu Dinu, fiu de deţinut politic…
Inter stânga e Ştefan Dobay, de la
Banatul, dar cel mai mare fotbalist
interbelic al României e încă doar un
puşti şi, deşi marchează contra Greciei, în
seara aia, nu e ţinut de Costică Rădulescu
în lot. „E doar un puşti!” „He’s just a kid,
lords!” În fine, pe stânga e Ştefan Barbu,
de la Olympia Arad. Rudy Wetzer, de
cinci ori, Vogl, Dobay şi Raffinsky fac ca
Grecia să piardă cu 1-8. Şi totuşi, cine trece
Atlanticul?
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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

