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EDITORIAL
Instinct sau știință?
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Se apropie săptămâna 
meciurilor decisive pentru 
echipa națională, iar Mirel 
Rădoi a anunțat lotul pentru 
confruntările de la începutul 
lunii septembrie, cu Islanda 
și cu Macedonia de Nord în 
deplasare, între aceste două 
partide fiind programată 
și întâlnirea de acasă cu 
Liechtenstein. Astfel, pe 
2, apoi, pe 5 și, în cele din 
urmă, în ziua de 8 septembrie, se vor juca 
ultimele șanse de calificare a României la 
Turneul Final al Campionatului Mondial 
de fotbal din Qatar, programat să se 
dispute în lunile noiembrie și decembrie 
2022. Asta, la modul teoretic, pentru a 
pune pe hârtie varianta optimistă care 
ar putea fi generată de seria acestor 
meciuri. Pentru că, realist vorbind, 
varianta pesimistă, cea care ne-ar tăia 
toate speranțele privind participarea la 
Cupa Mondială, este, din păcate, mult 
mai probabilă. Ba chiar devine decisiv 
un singur meci, primul meci, cel de la 
Reykjavik, cu Islanda, care, dacă nu va 
fi câștigat, va compromite total șansele 
despre care aminteam. O partidă de 
totul sau nimic, în care dincolo de analiză 
mai important va fi verdictul. Ceea ce 
deschide o altă discuție.

România condusă de Mirel Rădoi știe 
ce are de făcut, într-o perioadă scurtă, 
dar aș vrea să încercăm să vedem puțin 
dincolo de cifre sau emoții. De fapt, 
aceasta este toată problema astăzi, cum 
judecăm fotbalul modern, actual, prin 
prisma unor decizii instinctuale, gen 
“acum ori niciodată!”, sau prin oglinda 
matematică  a unor analize obiective? 
Mergând chiar mai departe de atât, la 
esența fotbalului, care este jucătorul, 

cum îl alegem, cum îl 
creștem, în virtutea căror 
principii de viață?

Timp de mai bine de o 
sută de ani, lucrurile au 
fost simple. Omul de fotbal, 
experiența acestuia în primul 
rând și mai presus de toate, 
calitățile specifice lui, toate 
la un loc, instinctul, flerul, 
experiența practică, de fost 
jucător, de antrenor, ba 

chiar și de manager al unui club, toate 
acestea contau. Descoperitorii de talente 
își clădeau propriul soclu pe genul acesta 
de realizări, genii fotbalistice mărturisind 
apoi cât datorează unor astfel de oameni. 
“Ce ochi are!” sau “Cum l-a văzut pe 
marele X încă de când puștiul avea doar 
12 ani!” erau expresiile, și încă mai sunt, 
care defineau studiul de caz.

De caz fericit, bineînțeles, pentru că, în 
realitate, nu știm câți alți mari fotbaliști 
nu s-au pierdut în toată această lungă 
perioadă în care acestea au fost criteriile. 
Sportul american, care este, fără doar 
și poate, cel mai performant din lume, 
pe criterii obiective, și care generează 
venituri uriașe, de neatins pentru restul 
lumii, pare să fi depășit, totuși, cu 
eleganță, acest fel de a recruta, promova 
și, în cele din urmă, de a lansa talentele 
către marea performanță. Azi sunt 
analizate toate criteriile obiective, toți 
parametrii care contează, computerele 
stochează în cazul tuturor date, sute, 
mii de date revelatoare și, în baza lor, 
se produce selecția, urmată apoi de 
antrenarea acestor calități deosebite, 
promovarea și consolidarea unor cariere 
impresionante devenite, în unele cazuri, 
exemplare. E un model de urmat.
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INTERVIU
Interviu cu Răzvan Patriche 
(Academica Clinceni)
  realizat de Bogdan Ormuz și Octavian Țopa

1 Cum se simte 
în vestiarul 
Academicii 

începutul acesta greu de 
campionat?

Este apăsător. Dar avem 
jucători cu experiență 
şi ne vom reveni. Am 
reuşit să ne întoarcem 
cu un punct de la Buzău. 
A fost foarte important 
că am reuşit să revenim 
pe tabelă în minutele 
de prelungire. Cred că, 
pentru moral, a fost mai 
bine că am egalat la doi 
în finalul jocului, decât 

dacă s-ar fi terminat 1-1. 
La 1-1 aveam o părere de 
rău că nu am ținut de 
avantaj. Aşa, prin egalare, 
ne-am demonstrat că 
avem forță şi suntem 
bine şi mental.

2 Există o presiune 
a performanței 
din sezonul 

precedent?

Nu cred că ar trebui să 
ne mai gândim la asta. 
Sezonul precedent s-a 
dus. Ne-am bucurat 
pentru performanță, 

dar gata. Acum este alt 
campionat. Noi avem 
un start ratat acum. Dar, 
uşor-uşor, jocul creşte. 
Jucătorii noi au început 
să se obişnuiască cu jocul 
nostru, cu campionatul 
românesc

3 Cum te motivezi 
după cinci 
înfrângeri 

consecutive?

Mai rău decât cinci, nu 
pot fi decât şase. Serios 
vorbind, cât puteam să 
mai pierdem. Până la 

Răzvan Patriche a împlinit 35 de ani în aprilie, dar vârsta nu lasă amprente pe evoluțiile 
lui. Căpitanul Academicii Clinceni, ajuns la 137 de meciuri în prima ligă, analizează 
cu atenție începutul nu tocmai fericit de sezon al echipei sale și încearcă să găsească 
soluții împreună cu colegii săi. Revelația ediției trecute de campionat a adunat doar un 
punct în primele șase etape.  

Interviu



urmă, sezonul precedent 
am fost în play-off. Acum 
am început mai greu. 
În primele două jocuri 
am întâlnit două echipe 
puternice, Sepsi şi CFR 
Cluj. Cu CFR am jucat 
chiar bine, dar am avut 
şi puțin ghinion. Cred că 
înfrângerea din meciul cu 
Dinamo ne-a demoralizat. 
Şi apoi am început prost 
cu FC U Craiova. Am 

echilibrat jocul, dar nu am 
reuşit să egalăm. 

4 Ce aşteptări ai de 
la următoarele 
meciuri? Vine şi 

pauza pentru meciurile 
internaționale…

În primul rând, nu 
trebuie să pierdem cu 
CS Mioveni. Eu vreau să 
câştigăm. Apoi vedem. 
Reglăm totul în pauză. 

Dar trebuie să trecem 
cu bine peste meciul 
cu Mioveni. Cei de acolo 
formează o echipă solidă. 
Ați văzut ce rezultate au 
reuşit. Au bătut pe Sepsi 
şi Dinamo în deplasare. 
Acum au bătut pe FC U 
Craiova acasă. Dar sunt 
convins că vom face totul 
aşa cum trebuie şi vom fi 
fericiți la finalul jocului de 
luni.
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INTERVIU
Interviu cu Daniel Neguț 
(Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin

1 Vine meciul cu FC 
Voluntari, cu ce 
gânduri abordați 

acest joc?

Vom avea un meci greu, 
cu o echipă care vine 
după un eșec, la Arad. Vor 
fi și ei montați, dar noi 
mergem la victorie, avem 
mare nevoie de cele trei 
puncte. 

2 Șase puncte 
după șase etape, 
cum ți se pare 

acest bilanț din debutul 
campionatului?
Nu pot spune că este 
extraordinar, dar nu e 
nici rău. Cred, totuși, că 
puteam obține mai mult 
din aceste jocuri. Dacă 
eram mai atențo, mai 
concentrați …  

3 Ai revenit după 
accidentare și 
totuși jucat 20 

de minute în repriza 
a doua a meciului cu 
Clinceni (2-2 la Buzău, 
runda trecută). Te simți 
în formă?

Am ratat două meciuri 
din cauza problemelor 
medicale, cele cu Dinamo 

Neînvinsă în ultimele trei etape ale Ligii 1 Casa Pariurilor, Chindia deschide vineri etapa 
a șaptea a campionatului cu o deplasare la Voluntari, pe stadionul unde a câștigat 
de două ori în ultimii doi ani (1-0 și 2-0). Daniel Neguț, unul dintre cei mai constanți 
jucători ai echipei târgoviștene, prefațează meciul de campionat și explică obiectivele 
echipei sale.

Interviu
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și FCU Craiova, dar acum 
sunt ok. Am intrat puțin 
în meciul de la Buzău, nu 
am resimțit dureri ceea 
ce îmi asigură un confort 
psihic suplimentar. Sper 
să joc din primul minut 
la Voluntari și să îmi ajut 
echipa să câștige. 

4 Echipa a arătat 
bine în ultimele 
etape, dacă nu 

ne gândim la finalul 
jocului cu Academica 
Clinceni … 

(Oftează) Din păcate, așa 

este. Am tras învățăminte 
din acest final în care 
am fost egalați, iar acum 
trebuie să legăm două-
trei victorii și să urcăm 
în clasament. Abordăm 
fiecare joc cu gândul 
la cele trei puncta, 
indiferent de adversar. 

5 Ce le transmiți 
suporterilor, 
mai ales că în 

acest sezon Chindia se 
va  întoarce acasă, la 
Târgoviște?

Am văzut că suporterii 

sunt alături de noi și ne 
susțin meci de meci, 
indiferent unde jucăm. 
Le mulțumim pe această 
cale și sperăm să fie cât 
mai mulți, în continuare. 

6 Care este 
obiectivul tău în 
acest sezon?

Obiectivul meu este 
să reușim să facem cel 
puțin ceea ce am realizat 
în sezonul trecut, adică 
meciuri bune și o clasare 
cât mai sus
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FEATURE
Arena din Târgoviște este aproape gata
  realizat de Octavian Țopa

Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, situat în imediata vecinătate a Turnul 
Chindiei, simbolul orașului, se află în plin proces de reabilitare, urmând să poată găzdui 
meciuri oficiale din Casa Pariurilor Liga 1 încă din această iarnă, după o pauză de 
aproape 24 de ani. 

Lucrările de modernizare au început în vara anului 2019, după promovarea echipei pe 
prima scenă a fotbalului românesc, dar au fost blocate o bună perioadă de timp din 
cauza problemelor financiare. Primăria Municipiului Târgoviște este cea care susține 
din bugetul propriu costul modernizării, cifrat după ultimele estimări la aproximativ 
10 milioane de euro. Concret, la ora redactării acestui material, se află în consolidare 
ultimele sectoare de la tribuna veche, dinspre oraș. La noua tribună – pe schelet 
metalic, dinspre Mănăstirea Dealu – au fost montați ultimii stâlpi care vor susține 
acoperișul. 

Instalația de nocturnă a fost ridicată încă din primăvară și este complet funcțională, iar 
gazonul se prezintă excelent, de montare și mentenanță ocupându-se aceeași firmă 
care a lucrat și la Ovidiu, la baza Viitorului. Dacă lucrurile vor merge bine, Chindia ar 
trebui să joace acasă până la sfârșitul acestui an, cu o omologare provizorie, după cum 
speră autoritățile locale, adică doar cu o tribună deschisă publicului, de aproximativ 
4.000 de locuri. La finalul reabilitării, stadionul va putea  găzdui aproximativ 8.000 de 
spectatori, jumătate dintre ei într-o tribună nouă, acoperită. 

În toată această perioadă de când arena proprie nu a mai putut fi folosită, Chindia a 
disputat meciurile din organizarea sa la Ploiești, Giurgiu, Buftea și Buzău.
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La început i-au scris 
numele greşit: Lăcătuşu. 
Eram în plin avânt comunist 
şi ziarul „Sportul” a găsit că 
aşa e mai probabil să fie. 
Numele părea să sune mai 
nimerit astfel, ca profesie, ca 
meserie în muncile vremii. 
Era 28 februarie 1982 când 
Marius Lăcătuş debuta în 
prima divizie, într-un FCM 
Braşov – CS Târgovişte 3-0. 
Avea 17 ani, 18 îi împlinea în primăvara ce 
urma. Mi-a povestit într-o seară, la Arad, 
prin 2006, când el era antrenor la U.T.A., iar 
eu director al Bătrânei Doamne, ce ciudat 
sună!, că a avut ceva emoţii, că mai fusese 
luat în lot şi nu apucase să joace, dar cei 
mai vechi la „Steagu’” îl mai puneau să 
care o geantă la autocar, să mai ducă un 
echipament la spălătorie. Chiar şi aşa, era 
fericit că e acolo, cu cei mari, cu Batacliu, 
cu Nelu Naghi, cu Spirea, cu Manciu ori cu 
Panache. Aşa era, de ani buni, ritualul. Şi 
nu doar la „Steagu’”, ci peste tot. Veteranii 
făceau legea în vestiar. Când genţile s-au 
strâns prea multe pe umăr, Marius a 
crâcnit. Era primul semn al unei revolte 
care avea să-i definească toată cariera, de-
atunci, de la Steagu’ şi până la Steaua, apoi 
Fiorentina, în Serie A, la Oviedo, în Primera 
Division şi înapoi la Steaua, viaţa lui.

I-a luat apărarea Nelu Naghi, lider şi 
pe teren şi în vestiar. „Puştiule, ai clasă 
de fotbalist adevărat. La anii mei, ştiu ce 
vorbesc, crede-mă. Am văzut multe şi am 
înţeles şi mai multe. Aud că se interesează 
de tine şi de la Bucureşti, de la Steaua, de 
pe la Dinamo. Vezi şi tu, ai grijă cum joci, 
că viaţa frumoasă e acolo... Dacă vin să 
te ia, nu sta pe gânduri, du-te, băiete! O 
să ajungi fotbalist mare!” Nelu Naghi ştia 
ce spune. Şi el avusese o mare ofertă în 
tinereţe de la Steaua şi se gândise prea 
mult… Anii pe care îi ştim cum au trecut, 
de-atunci şi până azi, i-au dat dreptate. 
Însă cel care avea să devină naşul familiei 

Lăcătuş, dar şi secundul lui 
Marius, în ultimul deceniu, 
la toate echipele unde a 
antrenat, îşi ştia propria viaţă 
atunci când îl sfătuise pe 
tânărul atacant să plece la o 
echipă mare. Ştia că el însuşi 
n-o făcuse, cu alţi ani în urmă, 
şi îi părea rău. Într-un fel, dacă 
puştiul ăsta va reuşi, va fi şi 
victoria lui... Măcar el...

În etapa a 32-a, 
antepenultima, în ziua de duminică, 6 
iunie 1982, Marius a înfruntat pentru prima 
oară echipa căreia avea să-i construiască, 
în deceniile următoare, mare parte din 
glorie şi istorie, Steaua. Meciul a fost în 
Ghencea, iar adversar direct lui Lăcătuş i-a 
fost Fodor, adus de la A.S.A. Târgu-Mureş, 
un dur, care-i stopase practic cariera 
unui extraordinar fotbalist dinamovist, 
Vlad, abia venit în Ştefan cel Mare de 
la Galaţi. Îi provocase o dublă fractură 
într-un „derby etern”, pe „23 August”. 
Aşa că Lăcătuş era în gardă. A făcut ce-a 
vrut cu Fodor, iar viitorul naş, Naghi, s-a 
descurcat impecabil cu Sertov, vârful de 
atac al Stelei. Dar din minutul 2 Steaua 
avea deja 1-0 pe tabelă. Centrase Fodor, 
iar Tudorel Stoica reluase, din voleu, în 
plasă. Nimeni nu i-a reproşat nimic lui 
Marius, deşi omul lui... 2-0 s-a făcut abia în 
minutul 73, când Balint a înscris din pasa 
lui Majaru. Marius a strâns din dinţi şi s-a 
prăvălit spre poarta lui Iordache. Iovan, 
Sameş şi Florin Marin au fost depăşiţi unul 
câte unul şi Paraschivescu a redus imediat 
scorul. Iordănescu a mai încercat ceva, 
dar s-a terminat 2-1. După meci, „Sfinxul”, 
Ion Alexandrescu, a intrat în cabina 
braşovenilor, să stea un pic de vorbă cu 
tânăra „Fiară”. Istoria nu reţine însă, am 
înţeles, acea discuţie... Şi nici Marius nu şi-o 
aminteşte prea bine…

Tot după astfel de jocuri, în ultima 
vreme, ajunseseră în Ghencea şi Iovan, 
şi Balint, şi Majaru. Pe Tudorel Stoica îl 

CRONICĂ
Lăcătuș, început de capitol
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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aşteptase în Gara de Nord, la acceleratul 
de Galaţi, să nu-l „fure” Dinamo, care îi 
pregătise o maşină, dar, fireşte, nu la 
peron, ci în faţa gării. Prea departe şi prea 
târziu. Aşa s-au strâns cei 4 Beatles. Primii...

În primăvara aia, cea de la 18 ani, Marius 
n-a fost cu Braşovul lui doar contra Stelei. 
Ci şi a lui Duckadam, într-un Braşov – U.T.A. 
1-0, în ziua solstiţiului de primăvară, 21 
martie 1982. Cu 4 zile înainte de meciul din 
Ghencea jucase şi într-un meci împotriva 
lui Piţurcă, tot la Braşov, câştigat cu 3-0 
în faţa lui F.C. Olt. A fost prima şi singura 
dată în care şi „finu’” şi viitorul naş au 
înscris amândoi. Prima oară Nelu Naghi, 
căpitanul, dintr-un „11 metri”, iar Marius a 
închis tabela la 3-0. Bărbulescu era şi el 
la F.C. Olt, Bumbescu avea să vină în vara 

aceea de la Dinamo la acelaşi F.C. Olt, iar 
vara următoare în Ghencea, Belodedici era 
încă la Minerul Moldova Nouă, iar Bölöni la 
A.S.A. Târgu-Mureş. Iordănescu îi aştepta 
pe toţi la Steaua, iar Lucică Bălan trăgea 
încă pentru F.C. Baia Mare.

Dintre toţi cei de la Sevilla, de peste 4 
ani, doar Marius, Balint, Piţurcă şi Iovan 
semănau cu cei 4 Beatles. La tunsoare. 
Pe atunci însă nimeni nu cunoştea 
denumirea tunsorii, nici numele băieţilor, 
cum se chemau prea bine. Dar undeva, 
acolo, în vestiarul celor de la „Steagu’ 
Roşu”, Nelu Naghi, adică Naşu’, ştia ceva. 
Ştia cum îl cheamă pe unul dintre ei. Era 
destul. 40 de ani mai târziu, ştim toţi că a 
fost de ajuns...

Aşa a început, într-un fel, totul. 

Cr
on

ică
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