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EDITORIAL
Punct și contrapunct
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Campionatul Național 
Casa Pariurilor Liga 1 este 
într-o desfășurare mai mult 
decât interesantă și mă 
gândeam că merită încă un 
stop-cadru, acum, aproape 
de jumătatea turului din 
sezonul regulat. O mențiune 
a unui moment care e bine 
să fie marcat, pentru a 
vedea, mai târziu, în timp, 
dacă ne-am înșelat sau nu în 
așteptări. Un punct de vedere subiectiv, 
desigur, dar care e posibil tocmai grație 
libertății de a ne proiecta viitorul.

Campioana ultimilor patru ani e în 
fruntea clasamentului și se pregătește, 
într-un efort singular, raportat la celelalte 
competitoare din întrecerea internă, de 
o toamnă lungă, până spre iarnă chiar, în 
grupele unei competiții europene, vom 
vedea peste doar câteva zile care va fi 
aceasta. CFR Cluj continuă să fie un reper 
major în fotbalul românesc, un punct 
cardinal pentru o anumită conduită, 
pentru o anumită înțelegere a cerințelor 
din civilizația fotbalului de la noi și din 
lume. E un punct de observație.

Apoi, cred că, imediat după toate 
acestea, trebuie să spun că fiecare punct, 
așa am învățat de la Aldous Huxley, 
impune și un contrapunct pentru ca 
ideea să găsească o armonie. E o tehnică 
muzicală, dar poate fi și una capabilă să 
producă o logică pragmatică, o analiză a 
faptelor.

Iar la noi, acum, faptele sunt generate 
de câteva mari surprize care merită 
subliniate. Prima ar fi, chiar este, poziția 
din clasamentul Campionatului Național 
Casa Pariurilor Liga 1 a clubului Rapid 
București. O surpriză mai mult decât 

plăcută, pentru că vorbim, în 
primul rând, despre un club 
care tocmai ce a promovat, 
în această vară, pe prima 
scenă, după ani, nu puțini, 
desfășurați în ligile inferioare. 
Pentru o entitate care își va 
sărbători Centenarul peste 
(mai puțin de) doi ani, a 
fost, probabil, o perioadă 
foarte grea, complicată 
și neobișnuită. Iată însă 

contrapunctul, situația de azi!
O situație generatoare de emoții, 

de ecouri în toate mediile posibile, 
de la presă scrisă și tipărită, site-uri și 
televiziuni, până la publicul larg, neutru, 
poate chiar și la cel advers, obligați cu 
toții, de realitate, să recunoască faptul 
că o frumoasă echipă a revenit acolo 
unde merită să fie. Grație uriașei tradiții, 
bineînțeles, dar, mai ales, datorită 
inteligenței în acțiune a tuturor celor 
care astăzi se implică în destinele acestei 
echipe. Cui nu îi place Rapidul azi? Cum 
joacă, cum cântă și cum trăiește! E o 
lecție deschisă, bravo celor de acolo, e un 
câștig pentru fotbalul românesc din toate 
punctele de vedere!

Încerc să închei și mai amintesc 
doar de schimbările de antrenori, care 
s-au produs destul de repede, și care 
pot aduce o regenerare a unor forțe. 
Laurențiu Reghecampf la Universitatea 
Craiova, Edward Iordănescu la FCSB, 
echipele care au completat în acești 
ultimi ani podiumul dominat de CFR 
Cluj. Lupta pentru accederea în play-off, 
am mai spus-o, va fi anul acesta, cred, 
cea mai disputată. Așa și trebuie să fie, 
un punct de atins și un contrapunct de 
ambiție.
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INTERVIU
Interviu cu Marcel Pușcaș 
(președinte FC U Craiova)
  realizat de Nicoleta Anghel  și Octavian Țopa

1 Echipa este în 
sfârșit pe prima 
scenă, înconjurată 

de suporterii ei fanatici. 
Cum a fost acest start 
de campionat? Sunteți 
mulțumit de felul cum 
s-a prezentat în aceste 
cinci etape?

Ținând cont că perioada 
de pregătire a fost extrem 
de scurtă, de faptul că 
au plecat 17 jucători și au 

venit alți 14, da, suntem 
mulțumiți de startul de 
campionat. Regretăm 
doar pierderea punctelor 
în meciul din etapa a 
3-a, contra celor de la FC 
Voluntari. Cred că puteam 
obține mai mult din acel 
joc, dar nu a fost să fie.

2 Spuneam că FC 
U Craiova are 
una dintre cele 

mai frumoase galerii 

din țară. Cum se simte 
presiunea din partea 
suporterilor?

(Zâmbește) Pentru noi, 
presiunea  suporterilor 
este una pozitivă. Ne 
mândrim cu ei și vom 
face totul pentru că și ei 
să se simtă la fel. 

3 Până în prezent 
ați realizat 14 
transferuri, cum 

Marcel Pușcaș s-a născut pe 12 octombrie 1960, la Oradea. Fost fotbalist la FC Bihor, 
Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti, CS Târgovişte și Steaua Mizil, a fost nevoit să-și 
încheie prematur cariera, din cauza unei accidentări. Campion cu Steaua București 
și câștigător al Cupei României cu aceeași mare echipă a acelor ani, a activat în 
continuare în fotbalul românesc ca antrenor (Rapid), conducător (Rapid, președinte 
Steaua), investitor și impresar. În paralel, a dus în toți acești ani o activitate apreciată ca 
jurnalist și publicist, cartea sa, „Fotbalul în cârje”, fiind extrem de apreciată de public. 
În ultimii ani, a pornit într-o nouă aventură ca președinte al FC U Craiova, o echipă care 
a depășit extrem de repede tracul unei nou promovate în Liga 1 Casa Pariurilor.

Interviu



s-au adaptat noii veniți 
la echipă?

Întotdeauna jucătorii 
de valoare se adaptează 
rapid! Regulile scrise și 
nescrise ale fotbalului 
sunt aceleași. Cei noi 
au venit să joace, să 
confirme și să câștige. 
Nu au alt scop. Sigur, 
sunt unii cu diferite 
faze ale pregătirii fizice. 
Aici este în continuare 

de lucrat. Trebuie 
aduși la parametrii 
comuni, compatibili cu 
exprimarea dorită în 
teren. Mai avem puțin de 
lucru la acest capitol, dar 
ne așezăm pe un drum 
bun.

4 Aveți stabilit un 
obiectiv pentru 
acest sezon?

Obiectivul nostru este 
să ne bucurăm de 

fotbal, să creștem de 
la meci la meci și să ne 
mulțumim suporterii și 
pe toți iubitorii fotbalului 
de calitate. Trebuie să 
abordăm fiecare meci în 
parte. În final, ca urmare 
a unui joc spectaculos, 
sperăm să adunăm 
cât mai multe puncte. 
Dacă ele vor fi suficiente 
pentru a ne califica în 
play-off-ul campionatului, 
cu atât mai bine.
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INTERVIU
Interviu cu Andrei Prepeliță 
(antrenor FC Argeș)
  realizat de Marius Duinea și Octavian Țopa

1 Care sunt 
concluziile după 
aceste cinci etape?

Am început mai greu 
campionatul. Poate că 
în unele meciuri nu am 
avut nici şansă. Puteam, 
la Craiova, să începem 
cu dreptul. Din păcate, 
nu am fructificat ocaziile 
pe care ni le-am creat. 
După aceea, acasă, nu 
am arătat bine nici în 
meciul cu UTA şi nici în 
cel cu Rapid. La Mediaş, 
cred că se putea mai 
mult. Am primit două 
goluri din faze fixe, pe 
nişte neatenţii. Cred că 

dacă gestionam mai bine 
situiaţia puteam pleca cu 
toate punctele. În fine, în 
ultimul meci, o victorie 
contra celor de la Sepsi. 
Un succes de moral. Sper 
ca de acum încolo să 
creştem şi să adunăm 
puncte. 

2 Crezi că se putea 
mai mult de 
aceste patru 

puncte câştigate?

Cu siguranță se putea 
mai mult! E adevărat 
că șansa se întoarce la 
fotbal. În sezonul trecut 
am beneficiat de șansă în 

unele meciuri. Înscriam 
din ocaziile pe care le 
aveam şi nu primeam 
gol. Acum am ratat 
multe oportunităţi de a 
marca şi am făcut mari 
greşeli în defensivă, care 
ne-au costat. Încercăm 
să îndreptăm din mers 
situaţia. Trebuie să fim 
conștienți de lucrurile pe 
care le-am făcut și să nu-l 
mâniem pe Dumnezeu. 

3 Urmează partida 
cu CFR Cluj. Care 
sunt așteptările?

O partidă grea, contra 
unei echipe foarte bune 

În sezonul trecut, Andrei Prepeliță nu s-a temut și a preluat-o ca antrenor pe FC Argeș, 
împreună cu Mihai Ianovschi. Echipa părea în corzi, chiar prăbușită la debutul revenirii 
pe prima scenă, dar Andrei Prepeliță a ridicat-o rapid, împreună cu colaboratorii săi 
și cu o conducere administrativă, pe cât de competentă, pe atât de devotată culorilor 
alb-violet și tradiției sportive a unei zone care mănâncă fotbalul pe pâine. Startul 
noii ediții nu a adus încă rezultatele așteptate, chiar dacă jocul echipei nu este rău. 
Victoria categorică din ultima etapă, 2-0 în deplasare cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, care 
a reprezentat România în cupele europene, poate părea surprinzătoare doar unuia 
care nu a văzut meciul. Andrei Prepeliță explică în Buletinul Informativ cum a trăit FC 
Argeș începutul de campionat. 
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care poate oricând să 
alinieze două formații. 
Au jucat marți cu 
Steaua Roșie Belgrad. 
Cu siguranță vor trimite 
în teren alți jucători, 
mult mai proaspeți. 
Ne așteaptă un meci 
greu, dar ne vom juca 
şansa noastră. Clujul are 
jucători experimentați, 
care marchează şi din 
jumătate de ocazie. Nu 
trebuie să mai facem 
greșeli individuale sau 
colective pentru a obţine 
un rezultat bun.

4 Poate FC Argeș 
să pună capăt 
invincibilității în 

campionat a lui Marius 
Șumudică?

Nu ne gândim să punem 
capăt aventurii lui Marius 
Șumudică la CFR Cluj sau 
a oricărui alt antrenor. 
Nu ne interesează 
problemele adversarului, 
dar asta nu înseamnă că 
nu dorim să le speculăm. 
Trebuie să fim preocupați 
de ce se întâmplă în 
propria ogradă. Situația 
noastră trebuie să ne 
dea de gândit și să ne 
câștigăm punctele de 
care avem nevoie meci 
de meci. Cu cele patru 
puncte câștigate în 

acest debut de sezon nu 
suntem și nu putem fi 
liniștiți. 

5 Care ar trebui 
să fie atu-urile 
echipei FC Argeș 

în acest sezon?

Să fim agresivi, să fim 
compacți, disciplinați, să 
avem determinare. Dacă 
vom avea aceste lucruri 
putem face treabă bună. 
Este clar că nu le poți 
face peste noapte. Nu 
am o baghetă magică să 
schimb totul într-o zi și 
este nevoie de timp. Am 
adus mai mulţi jucători 
în această vară şi durează 
până se integrează. Cu 
răbdare, se pot face 
multe lucruri frumoase la 
Piteşti. 

6 Realist vorbind, 
poate Piteşti-ul să 
atace intrarea în 

play-off?

Este drum lung până 
la play-off. Dacă facem 
lucrurile corect în fiecare 
săptămână şi începem 
să fim o echipă, aşa cum 
am arătat la meciul cu 
Sepsi, cu siguranţă jocul 
ne va duce spre acea 
zonă. Trebuie să luăm 
însă lucrurile pas cu pas 

şi să adunăm punct sau 
puncte la fiecare partidă. 
Este normal să ţinteşti 
cât mai sus, dat trebuie 
să rămâi tot timpul cu 
picioarele pe pământ, 
ancorat în realitate.  

7 Spectatorii 
au revenit pe 
stadioane după 

un an şi câteva luni de 
restricţii. Cum i-ai simţit 
pe fanii echipei? Poate 
publicul piteștean să fie 
al 12-lea jucător pentru 
FC Argeş?

Oamenii au venit alături 
de noi și le mulțumim 
pe această cale. Din 
păcate, nu ne-am ridicat 
la așteptările lor. Suntem 
datori faţă de suporterii 
și argeșenii care au 
încurajat echipa. Nu le-
am oferit nici un motiv 
de bucurie până acum. 
Două înfrângeri pe 
propriul teren nu sună 
bine (Oftează) Sper să 
reușim să câștigăm și 
în meciurile de acasă. 
Îmi doresc să avem 
evoluții cât mai bune, 
iar prin jocul nostru să-i 
mulțumim pe oamenii 
care vin la stadion să ne 
susțină.





În 1964 Craiova a promovat 
în Divizia A, iar taică-meu 
zicea că atunci a vrut. Era 
convins că ar fi reuşit mult 
mai devreme, dar că i-a 
convenit locul călduţ din liga 
a II-a, acolo unde studenţii 
se simţeau mai în largul lor. 
Pentru că Universitatea era 
cu adevărat o echipă de 
cursanţi, mulţi dintre ei la 
Mecanică, la Agronomie – de, 
erau băieţi de la ţară, cei mai mulţi din 
sudul Olteniei –, la Ştiinţe Economice ori 
la Medicină. Peste câteva luni, în martie 
’65, când Dej a căzut răpus de cancer, 
Ştiinţa (toate echipele studenţeşti, în anii 
’60, se numeau aşa, nu mai erau Sportul 
Studenţesc, ci Ştiinţa Bucureşti, nici Poli, 
ci Ştiinţa Timişoara, nici legendara „U”, ci 
Ştiinţa Cluj…) a prins 16-imile Cupei şi tata, 
tânăr inginer la SMA Zorleni, undeva pe 
lângă Vaslui, s-a dus la meci. Era 6 martie 
1965, iar partidul şi poporul sărbătoreau 
20 de ani de la instaurarea guvernului 
popular „Dr. Petru Groza”, dar cu un soi 
de nod în gât, întrucât boala secretarului 
general, cum spuneam, era cunoscută, ca 
şi dramaticul final.

În ziua aceea, însă, tata a plecat cu un 
IMS din Zorleni (moldovenii de acolo, mari 
amatori de chefuri, îi spuseseră, arătându-i 
o hartă, în prima zi de muncă, stagiar fiind, 
„uitaţi-vă, tov. inginer, pe aici curge Prutul 
şi pe aici curge vinul!”), la graniţa cu URSS 
pe atunci, pentru a ajunge la Târgovişte. 
Aveam şi fini acolo, familia Ştefănescu, 
Nicu şi Rodica, amândoi medici veterinari, 
el fiind vărul primar al mamei, care le 
botezase copiii, pe Cristina şi pe Mihai, 
după numele soră-mii, Mihaela, eu mai 
aveam trei ani până să mă nasc… Dar nu 
pentru a-şi vedea finii a mers taică-meu 
acolo, ci pentru că Ştiinţa juca în Cupă 
cu Metalul Târgovişte, o echipă de „B”, de 
unde Craiova tocmai urcase.

Cu doi ani în urmă, ea 
însăşi echipă de „B”, Craiova 
se mai calificase în faza 
aceea, dar pierduse, 1-3 
cu UTA, care era trupă 
mare. Acum, la meciul şi 
la ora aceea, tata spera. În 
campionat, la debut, oltenii 
se descurcaseră greu, de 
altfel au terminat pe locul 11 
din 14, cu un punctişor doar 
peste Minerul Baia Mare şi 

Progresul, care aveau să retrogradeze. 
În ziua aia, la Târgovişte, trebuia să 
fie altceva. Tata a plecat însă necăjit 
înapoi pe malul Prutului, întrucât ai lui 
pierduseră, după prelungiri, cu 1-2.

În Cupa din acel an îşi pusese mari 
speranţe, cum ziceam, şi cum nici Ştiinţa 
Timişoara nu mai era în competiţie, ba 
chiar nici în „A” (retrogradase în sezonul 
în care Craiova promovase), tata şi-a 
luat Ştiinţa Cluj ca favorită. Cu Timişoara 
a ţinut mulţi ani, terminase facultatea 
acolo, dar era o pasiune condiţionată de 
lipsa din „A” a oltenilor lui de-acasă. Când 
au promovat, atunci, în ’64, Timişoara a 
rămas în umbră, ca o amintire a unor ani 
când era tânăr şi îşi aştepta destinul să-l 
prindă din urmă.

Spuneam de Ştiinţa Cluj. Acel an, 
1965, avea să fie şi pentru „uişti” cel 
mai important din întreaga existenţă a 
echipei care împlineşte, peste 7 ani, un 
secol de existenţă.

Am scris, acum câtiva ani, scenariul 
filmului „U Cluj”, realizat de TVR Media 
şi am deschis, împreună cu Marian 
Olaianos, sezonul de toamnă 2011 al 
„Replay”-ului chiar pe Cluj Arena, într-o 
noapte splendidă, alături de sfinxul lui „U”, 
Remus Câmpeanu.

Aşa am ajuns şi la povestea singurului 

CRONICĂ
7 ore pentru eternitate
  realizată de Marius Mitran
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Cronicătrofeu al lui „U” – chiar Cupa din acel an 
în care au avut un suporter în plus, fugit 
pe drumul spre Moldova, cu un IMS, în 
toiul nopţii şi neînţelegând cum un puşti 
de nici 17 ani, de la Metalul Târgovişte, se 
bătuse, aproape de unul singur, cu toată 
echipa Craiovei. Peste ani avea să afle că 
puştiul se numea Cornel Dinu şi că făcuse 
şi el acelaşi drum, între Bârlad – de unde 
era – şi Târgovişte, ca şi el, în noaptea 
aceea, dar în sens invers.

Aşadar, Cupa lui „U” – povestea. Clujenii 
termină în acel campionat pe locul 7, 
dar bat tur-retur pe Dinamo, făcându-l 
fericit pe suporterul lor de conjunctură, 
acolo, pe Prut. În fine. E 3-1 la Cluj pentru 
„U” şi 2-1 la Bucureşti, cu golul hotărâtor 
al lui Adam. Iar în Cupă primul drum e 
la Reşiţa, cu CSM, o echipă de „B”, iar 2-1, 
dublă acelaşi Adam, golgeterul ţării, asta 
ca să precizăm nişte lucruri. În optimi, pe 
teren neutru, la Braşov, tot 2-1, cu Farul, 
tot Adam, dar şi Neşu, tatăl lui Mihăiţă, cu 
un gol incredibil.

Buuun. Sferturi de finală. 3-1 cu ASA Tg. 
Mureş, Adam, Szabo şi Remus Câmpeanu. 
Şi în fine, semifinala cu Progresul, din nou 
la Braşov, centrul geografico-sentimental 
al ţării. Avea să rămână cel mai lung, 

cel mai ciudat şi, în cele din urmă, cel 
mai calculat meci din istoria fotbalului 
românesc.

Povestea e aşa. Lume puţină la stadion, 
asta pentru că se joacă pe „Tineretului”, 
deşi toate meciurile din an se disputaseră 
pe „Tractorul”. Mii de oameni se 
enervează şi nu mai ajung unde trebuie, 
cei care ajung pierd începutul, dar nimic 
nu e de pierdut. Meciul e alb până în 
minutul 52, când Mafteuță și Mateianu 
lucrează pentru un șut al lui Tică Popescu. 
Progresul are 1-0. În 10 minute însă 
Peteanu face henț și Adam egalează: 1-1. 
Marius Bretan țintește bara (ani mulți, 
în copilărie, tata avea să mă alinte așa, 
Marius Bretan!), Progresul scapă, scapă 
și cu două minute înainte de final, când 
Adam ratează cu poarta goală. Era 4 
iulie, era cald de leșinai, zice Remus 
Câmpeanu și niciunul dintre noi nu mai 
avea luciditate.

Prelungiri. După 5 minute, Adam 
profită de o bâlbâială Știrbei – Popescu 
și face 2-1 pentru „U”. Peste alte două 
minute, penalty pentru Progresul. 
Corecţie Tică Popescu. Şi gata. Cine 
merge însă în finală? Antrenorii Andrei 
Sepsy şi Robert Cosmoc tremură. „U” are 
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o echipă tânără, dar oare…? Dincolo, Titus 
Ozon e un car de nervi. În mod normal 
ceilalţi, că-s studenţi, ar fi mai tineri, dar 
el ştie şi simte că ai lui ar fi fost în finală 
dacă… Dacă.

Dacă înainte de meci, Mândru, portarul 
lui, nu venea să-i ceară să nu intre. „Bine, 
dar eşti portarul naţionalei… Ce să fac 
acum?!” „Apără Cosma, nea Titus, zău, 
nu mă simt bine!...” „Ce ai?!” „Nu mă simt 
bine, nu mă simt în stare!...” „Ce ai??” „Nu 
mă simt în largul meu, am o presimţire 
rea… Zău, nea Titus!”

Dincolo, „uiştii” calculează. Au trecut 
aproape 7 ore de la începutul meciului. 
Transpiră rece: Traian Georgescu are 35 de 
ani. Sau 34? Că nu i-a împlinit… Moguţ are 
32, din aprilie… Suciu – 31, Vasile Alexandru 
are 30. „Şi mai ziceai că e student în anul 
II, nea Sepsy, cât are Marius? Bretan cât 
are?”

Progresiştii numără şi ei. Mândru, nea 
Titus, era mai tânăr decât Cosma cu doi 

ani, zice Mafteuţă.

În fine, la cabina arbitrilor se face 
totalul: Ştiinţa Cluj – 324 de ani, Progresul 
– 325!! Florea Tănăsescu, observatorul 
partidei şi secretar al FRF, anunţă că abia 
luni vor oficializa verdictul, la sediu. Şi că, 
da, în cealaltă semifinală se produsese 
surpriza: Dinamo Piteşti eliminase 
campioana, Dinamo, cu 1-0!

Calcule din nou. La Progresul, Ozon e 
prăbuşit. Cineva din club îi şopteşte că „de 
sus” i se cere demisia dacă nu se adună 
mai puţin decât în dreptul lui „U”. De ce 
nu l-a băgat pe Mândru? Că era şi portar 
de naţională, poftim!

…Calcule finale, în „Sportul” de marţi, 
6 iulie 1965: „U” are o medie de 26 de ani, 
11 luni şi 24 de zile, progresul – 27 de ani, 
1 lună şi 25 de zile! Final: Ştiinţa Cluj în 
finală. Dar despre finala lui Gaudeamus 
Igitur într-o altă poveste. Totul se decisese 
în 7 ore. Pentru totdeauna.

Cr
on

ică BULETIN INFORMATIV // 20 AUGUST 2021

PAGINA 10



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




