BULETIN
INFORMATIV

Nr.

69
13

August

2021

Editorial

BULETIN INFORMATIV // 13 AUGUST 2021

EDITORIAL

Sportul românesc
Justin Ștefan, Secretar General LPF

E foarte posibil ca
destul de mulți dintre
dumneavoastră să vă
gândiți la cotidianul cu acest
nume, condus, la începutul
anilor 1990, de către Ovidiu
Ioanițoaia, în calitate de
redactor-șef, dacă nu mă
înșel și memoria nu îmi
joacă vreo festă. Eram elev
în acei ani, dar îmi amintesc
că îl citeam, era un ziar
foarte bun. Nu întâmplător a lansat în
perioada care i-a urmat apariției nume
importante în mass-media, nu neapărat
de specialitate. Da, într-adevăr, “Sportul
românesc” a reprezentat un nume
extrem de important în peisajul presei
sportive de la noi din țară, și cred că ar
merita o discuție separată, un editorial
cel puțin, dacă nu mai mult decât atât,
într-un context mai larg, în care să
atingem, cu voia dumneavoastră și tema
aceasta, a jurnalisticii din anii care au
urmat Revoluției din decembrie 1989.
Mă gândesc însă acum la sensul clar
al sintagmei și nu la ziarul și nici măcar
la vremurile de atunci. Mă gândesc, am
scris și pe blogul personal câteva rânduri
despre acest lucru, la situația din sportul
românesc de astăzi, am tot vorbit și am
analizat situația din această vară, care se
termină în două-trei săptămâni.
Sigur, a fost, și multora le-a plăcut, între
timp, și Olimpiada. Dar aceste Jocuri
Olimpice de la Tokio, amânate cu un
an, ca și Turneul Final al Campionatului
European de fotbal, din cauza pandemiei
provocate de infecția cu noul coronavirus,
au fost, mai degrabă, o nereușită, un
fiasco, pentru noi.
Și atunci m-am întrebat și vă întreb
acum și pe voi, prieteni sau nu ai marii
competiții globale, unde e sportul
românesc pe această hartă gigantică,
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a performanțelor, dar și a
pasiunii? Care mai e forța
de reprezentare a acestuia?
Care mai sunt posibilitățile
sale de exprimare? Se
rezumă toată capacitatea
acestuia la cele 4 (patru!)
medalii obținute în Japonia
în această vară? Ori,
dimpotrivă, în aceste, de fapt,
contra-performanțe trebuie
să cercetăm ce se ascunde?
Mediocritatea sistemului de pregătire
și de management al calității unui
sportiv capabil, altfel, chiar de o anumită
performanță?
Să mai vorbim despre lipsa bazelor
de antrenament? Am tot vorbit. Despre
capacitatea elevilor de a face sport în
școli? Care e redusă până aproape de
zero? Mai are vreun rost? Care? Atunci,
haideți să discutăm deschis și fără
menajamente. Adevărul trebuie spus
până la capăt, nu-i așa? Să admitem
atunci că MTS finanțează federațiile
fără contracte de obiective serioase,
aruncând, practic, cu mari sume de bani,
pe fereastră.
Unde e marketingul, mai ales în
sporturile cu o vizibilitate, în mod
obiectiv, mai redusă?
Cum se încurajează investițiile private
în sportul românesc de azi? Pentru că eu
văd că, mai degrabă, se descurajează…
Tot mai puțini dintre semenii noștri fac
sport, iar performanțele, câte mai sunt,
vin din hazard. Marile rezultate sunt
întâmplătoare. Sunt dezamăgit, ca și
cei mai mulți dintre dumneavoastră, de
această stare de lucruri.
Sportul trebuie să fie făcut, în primul
rând, pentru ideea de sănătate, cred. Dar
despre toate acestea vom mai vorbi. Și
vom mai suporta, din păcate!

INTERVIU

Interviu cu Enes Sali
(Farul Constanța)
realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Enes Sali este cel mai tânăr fotbalist care a evoluat în acest sezon în Casa Pariurilor
Liga 1! La doar 15 ani, 5 luni, 17 zile a intrat în locul lui Alexi Pitu, în minutul 81 al partidei
Farul Constanța – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, devenind al optulea cel mai tânăr debutat
din toată istoria Ligii 1.
Puștiul născut la Toronto (Canada), din părinți turci dobrogeni, trecut pe la celebra
Academie La Masia înainte să ajungă la școala de fotbal a lui Gheorghe Hagi, a reușit
să-l depășească astfel pe Ianis Hagi, care a debutat în primul eșalon la 16 ani și o lună.
A început fotbalul la cinci ani în Canada, la vârsta de opt ani a ajuns la Barcelona, unde
s-a pregătit timp de două sezoane.
Convocat la loturile naționale de juniori, Enes Sali a impresionat pe toată lumea prin
tehnica sa în regim de viteză.
”O să-l cunoaşteţi, eu îl ştiu bine, veţi auzi multe lucruri frumoase despre el. Îl las
să vorbească în teren, e foarte talentat, rar găseşti ca el. Trebuie să fie serios. Am
cuvântul părintelui său că va fi, trebuie să am grijă de el”, l-a caracterizat Hagi.

1

Vara aceasta ai
fost în primul tău
cantonament cu
echipa mare. Ce ai simțit
atunci și cum ai trăit
acum debutul în prima
ligă?
A fost o experiență
foarte frumoasă, mi-a

oferit șansa asta domnul
Gheorghe Hagi și am
profitat cum am putut
mai bine de ea, ca să
demonstrez că nu s-a
înșelat în privința mea.
Mă simt foarte bine la
Farul, e un privilegiu să
fiu antrenat de domnul
Hagi, învăț foarte multe

în fiecare zi. În privința
debutului, nu am avut
emoții. Sunt fericit că
mi s-a acordat această
încredere, mulțumesc
tuturor celor care cred în
mine. Sper să prind cât
mai multe meciuri, să
avem multe victorii, să-i
facem pe suporteri fericiți.
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Ești un jucător cu
multe realizări
frumoase la
echipa de club și
la națională. Care
sunt modelele tale
fotbalistice și care crezi
că sunt principalele tale
calități?
(Zâmbește) Messi și
Mbappe. Fără să fiu
lipsit de modestie, cred
că atu-urile mele sunt
viteza, driblingurile și
schimbările de direcție.
Trebuie însă să muncesc
fără oprire.

3

A propos de
Messi, cât ai fost
la Academia
Barcelonei ai avut
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posibilitatea să-l cunoști
personal?
Da, m-am întâlnit cu
Messi, cu Neymar, cu
Iniesta, jucători cu nume
mari ... Am învățat multe
lucruri acolo, ei m-au
învățat să driblez așa de
bine. Mi-au mai spus să
am mai multă încredere
în mine.

4

Ce hobby-uri ai,
cum îți petreci
timpul liber?

Ies la plimbare cu familia
mea, petrecem mult timp
împreună. Îmi place să joc
biliard și, de asemenea,
mă mai joc uneori pe
playstation.

5

Ce gânduri de
viitor ai?

Îmi doresc să fiu sănătos,
să pot munci mai mult.
Am de la cine să învăț aici,
cum să mă perfecționez,
și mai vreau ca acest
debut să nu rămână
singurul meci în Liga
1 în acest sezon. Îmi
doresc să-mi ajut cât
mai mult clubul, pentru
că avem niște suporteri
fantastici și vrem să-i
vedem tot timpul fericiți.
Îmi mai doresc să fiu
convocat la națională și,
pentru viitorul puțin mai
îndepărtat, să evoluez în
Champions League.

INTERVIU

Interviu cu Enriko Papa
(FC Botoșani)
realizat de Cristian Prisăcariu și Octavian Țopa

Enriko Papa calcă pe urmele altor fotbaliști albanezi care au scris pagini de istorie în
fotbalul nostru, Arben Minga, Sulejman Demollari, Roland Agalliu, Albert Duro sau
Azdren Llullaku fiind doar câțiva dintre ei. Născut pe 12 martie 1993, Enriko a debutat
în 27 iulie 2018, în partida FC Botoșani – FC Hermannstadt 2-0, iar primul gol l-a marcat
în același an, pe 2 septembrie (FCSB – FC Botoșani 2-2). De atunci, mijlocașul albanez a
adunat 94 de meciuri și a marcat nouă goluri pentru moldoveni, devenind din acest
sezon căpitanul echipei.

1

Enriko, puțină
lumea ar fi crezut
că, după patru
etape, FC Botoșani va
avea 10 puncte la ce
program a fost. Care e
secretul vostru?
Nu e un secret, noi
facem antrenament
cum trebuie, Marius
(n.n Croitoru, antrenor
FC Botoșani) ne dă
încredere la toți, ne învață
să credem în noi cât
mai mult, suntem toți
jucători buni. Cred că
ăsta e. Noi jucăm, nu ne

e frică de joc. Nu folosim
mingi lungi, practicăm
un fotbal frumos, cu
mingea jos. Ăsta e stilul
nostru și trebuie să-l
îmbunătățim cât mai
repede, chiar dacă au
venit de curând câțiva
jucători noi. Nu putem
spune că practicăm un
fotbal extraordinar până
acum, dar suntem pe un
drum bun.

2

Toată lumea
este surprinsă
de exprimarea
voastră pentru că au

plecat în vară 14 jucători
și, practic, aliniați o
echipă nouă ...
Da, așa e. Dar, oricum,
am rămas cinci-șase
jucători din vechiul lot și îi
ajutăm și pe ceilalți să se
integreze, să învețe stilul
nostru. Avem noroc că
noii veniți, unii dintre ei,
au înțeles repede această
filosofie a clubului și
mergem înainte cu
încredere.
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Sincer, se putea
mai mult?

Da, normal că se puteam
mai mult. Se putea
să avem acum toate
punctele puse în joc. Noi
suntem totuși mulțumiți,
nu putem spune altceva.
Trebuie să continuăm pe
drumul acesta.

4

Din acest sezon
ai banderola de
căpitan. Știi cum
se spune, de la Botoșani
se vând cel mai repede
căpitanii. E ultimul tău
sezon la Botoșani?
(Râde) Nu știu. Da, sunt
în ultimul an de contract,
dar dau tot pentru
echipă. Nu știu ce va fi
mai departe, vorbim cu
conducerea să vedem
ce se va întâmpla. Eu
sunt mulțumit pentru
că am primit banderola,
îi mulțumesc lui Marius
pentru încrederea
acordată și voi face tot ce
cred eu că e mai bine, îi
voi ajuta pe toți, îmi voi
ajuta echipa.
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Rămâne FC
Botoșani o
opțiune pentru
tine și din iarnă?
Normal! Echipa m-a
ajutat prea mult! Eu
am venit din Albania
aici și în echipa asta
am crescut foarte mult.
Le mulțumesc pentru
asta tuturor de la acest
club, toți m-au ajutat. Eu
sunt pregătit să întorc
tot binele primit. Dacă
e să rămân aici, vorbesc
cu familia mea, cu
soția, cu copilul, ei sunt
deasemenea foarte fericiți
la Botoșani. Vedem ce va
fi.

6

Crezi că FC
Botoșani va
prinde play-off-ul
pentrui al treilea sezon
consecutiv?
Pentru mine nu e doar
play-off-ul obiectiv! Eu
îmi doresc să fim mai sus,
vreau cupele europene,
pot să zic și campionatul,
chiar dacă unii vor râde
de mine că spun asta.
Noi avem jucători foarte,

foarte buni. Vedeți
și dumneavoastră,
echipe ca Cluj, FCSB,
Universitatea au jucători
de la Botoșani, Mediaș
... Trebuie să muncim în
continuare la fel de bine
și putem să ieșim chiar
noi campioni, de ce nu?!

7

Cum ți se pare
acest sezon al
Ligii 1, cu Craiova,
cu Rapid, cu revenirea
fanilor în tribune?
Frumos, foarte frumos!
Ăsta e fotbalul adevărat,
să vezi fanii în tribune,
chiar dacă te înjură, asta
este. Să se bucure pentru
echipa lor, acesta este
fotbalul adevărat, așa
trebuie să fie.

8

Sperați într-o
victorie la
Mediaș?

Normal, noi mergem
oriunde să câștigăm. Și
cu Barcelona, dacă ar fi să
jucăm, noi tot la victorie
vom merge (Zâmbește).
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Povestea unei tribune
realizată de Marius Mitran

Știți de ce tribuna
oficială a stadionului
Dinamo este ceva
mai depărtată de
tribuna I? Dacă nu,
atunci veți aflacitind în
continuare. O poveste
de acum aproape
70 de ani si poate o
discuție reîncepută
despre arena din
Ștefan cel Mare.
Așadar, ce nu este
fotbalul?
Fotbalul nu e un
joc al bărbaţilor, doar
pentru bărbaţi, aşa
cum îşi închipuie ei.
Iluziile lor nu fac din fotbal nici măcar un
joc de îngeri, cum scria Băieşu, pentru că
prea des şi-a băgat dracu’ coada!
Dar cel mai rău a fost când în jocul
ăsta dumnezeiesc s-au băgat ele. Şi
istoria spune că s-au cam vârât! De la
Elena Lupescu, care ţinea morţiş să se
afişeze lângă Carol al II-lea la momentul
decisiv al decernării Cupei României,
în deceniul patru al secolului trecut,
până la altă Elenă, al cărei soţ, Nicolae,
odată cu numirea în funcţia de ministru
al Apărării Naţionale, primea în grijă şi
CCA-ul lui Apolzan, Toma, Voinescu şi al
fraţilor Zavoda.
Dacă s-ar găsi, „jurnalul unei fete
greu de mulţumit” (expresia îi aparţine
genialei scriitoare de literatură
memorialistică
Jeni Acterian) ar dovedi că doamnele
noii societăţi roşii, instalată cu tancurile
în primăvara lui 1945, adorau sportul.
Multe s-au bucurat când au luat loc în
tribunele înţesate de domni, şi apoi de
tovarăşi de luptă, gata să le ovaţioneze
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mai cu trăire şi simţire
decât pe băieţii de pe
gazon.
Dar cum s-au luptat
Elena Ceauşescu
şi Marta Drăghici
pentru supremaţia
Stelei, respectiv a lui
Dinamo, n-a făcut-o
nimeni. Cine era Marta
Drăghici? Cum cine!?
Era soţia lui Alexandru
Drăghici, ministru al
Securităţii Statului
şi apoi ministru de
Interne în anii ’50, anii
deportărilor la Canal şi
ai trimiterii în puşcăriile
de la Aiud, Gherla, Piteşti etc. a elitei
României.
Fostul lider comunist Alexandru
Bârlădeanu îi declara Laviniei Betea întrun interviu că şi le aminteşte pe cele
două ca pe două neveste care duceau
dincolo de birouri războiul soţilor lor,
câştigat net de Ceauşescu, care după
1968 l-a făcut pe Drăghici din generalcolonel simplu soldat şi din ministru –
şef de I.A.S. la Buftea! Zice Bârlădeanu:
„Gheorghiu Dej era sufocat de ambiţiile
celor două şi în cele din urmă le-a
interzis să mai asiste la meciuri de fotbal.
Se înfiinţaseră două echipe: Dinamo –
făcută de Drăghici, a M.I. – ului şi CCA
– făcută de Nicolae Ceauşescu, care
era şeful Direcţiei Politice a Armatei.
Între cele două echipe se născuse o
mare rivalitate, iar aceasta era dusă mai
departe de soţiile celor doi.
La un meci CCA – Dinamo, în Ştefan
cel Mare, cele două se aflau în tribuna
oficială şi după un gol au început să se
certe ca două mahalagioaice. Tribuna
era lipită de celelalte locuri, iar lumea

făcea haz văzându-le și mai ales auzindule. A aflat Dej de poveste şi le-a interzis
accesul la meciuri.”
După acel meci, tovarăşul Gheorghiu
Dej a ordonat ca tribuna oficială de
pe Dinamo să fie ceva mai departe de
public (cum e şi azi!), iar tovarăşa Elena,
învingătoare, după câţiva ani pe toate
fronturile, avea ambiţia, între altele, ca

atunci când îi decora pe marii sportivi
bărbatu-său, performerii să fie tunşi!
Ivan Patzaichin sau Marius Lăcătuş pot
confirma...
Aşa că fotbalul de azi zău că nu e chiar
aşa de rău! Măcar îl dăm gata între noi,
bărbații.
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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
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