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EDITORIAL
Empatie pe termen lung
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Echipa națională a 
reușit să iasă cu bine din 
menghina celor trei partide 
disputate în doar șapte 
zile în grupa preliminară 
de calificare la Turneul 
Final al Mondialului din 
Qatar. Mai mult decât 
atât, cele șapte puncte, 
rezultate din victoriile 
cu Islanda, la Reykjavik, 
și cu Liechtenstein, pe 
Arena Națională, ambele 
cu 2-0, plus remiza albă de la Skopje, 
ar putea să însemne, din punct de 
vedere matematic, ce paradox!, o sumă 
superioară celei din clasament. Și asta 
pentru că atât Macedonia de Nord, 
egalată de islandezi după ce avusese 2-0, 
cât și Armenia, 1-1 acasă cu Liechtenstein, 
au pierdut puncte mari în raport cu 
selecționată noastră, care devine, în acest 
moment, după șase meciuri în grupă 
pentru fiecare echipă, favorită la locul 
secund. Un loc al doilea care asigură 
prezența la barajele care, odată trecute, 
deschid calea spre Campionatul  Mondial 
din 2022. Facem calculele finale și doar 
acest lucru e deja ceva remarcabil!

Patru partide pentru fiecare, cum 
spuneam, dar în calculele de care 
aminteam nu intră Germania, ca și 
câștigătoare a grupei, și nici Islanda sau 
Liechtenstein, practic fără nicio șansă de 
a se mai prezenta la bătălia pentru locul 
doi.

Ar putea, în schimb, să mai încurce, 
ambele, cum au și făcut-o recent. Iar 
România mai are de jucat și cu Islanda, 
acasă, și cu Liechtenstein, în deplasare. 
Deci, atenție!

Cu toate acestea, meciul crucial, decisiv 
din multe puncte de vedere, rămâne cel 
cu Armenia, pe care îl jucăm pe teren 
propriu, și care, dacă va fi câștigat, ne 

va duce, cu o foarte mare 
probabilitate, spre primul 
meci de baraj. Nu mai 
vorbesc de eventualitatea în 
care am reuși să nu plecăm 
de la Hamburg învinși, deși 
Germania lui “Hansi” Flick 
se dovedește mult mai 
hotărâtă decât cea predată 
de Joachim Low.

În fine. De ce gândim 
astfel, de ce facem aceste 
calcule? Simplu, pentru că 

ne pasă! Sau, dacă puteți admite un joc 
de cuvinte facil, pentru că ne apasă!

Da, ne apasă cei 24 de ani de absență 
de la Mondiale, ne doare fiecare eșec 
al primei reprezentative, pe fiecare 
dintre noi și pe toți împreună. România 
provoacă și impune această stare de 
empatie, suntem suporteri înainte de 
orice.

Speranța e starea de spirit, și să 
recunoaștem că, de ceva vreme, nu a mai 
fost atât de palpabilă, o stare concretă 
care aproape copleșește. Există speranță 
și nu e puțin lucru.

Importanța acestor meciuri, trei 
consecutive fără gol primit, e dată nu 
numai de clasamentul care începe să 
arate ceva mai bine și pentru noi, ci și 
de conjunctura favorabilă. Din păcate, și 
acesta e un mare adevăr, nu și de jocul 
“tricolorilor”, rămas dator spectacolului, 
precum și unor planuri tactice bine 
construite.

Dar asta nu înseamnă că empatia 
noastră, a suporterilor, nu e una pe 
termen lung. E, în realitate, chiar definiția 
noastră ca fani ai selecționatei care ne 
reprezintă. Empatia este capacitatea 
de a recunoaște și de a împărtăși 
(într-o oarecare măsură!) sentimentele 
experimentate de altcineva. Mi se pare o 
explicație corectă în cazul de față!
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INTERVIU
20 de date statistice la startul etapei a 8-a
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

1 375 de jucători au evoluat în primele 56 de meciuri, cei mai 
mulţi fiind utilizaţi de Farul - 28.

2 87 de jucători au debutat în Liga 1 în primele șapte runde, 
dintre care 35 sunt autohtoni.

3 136 de fotbalişti străini au evoluat până acum în ediţia 
curentă, cei mai mulţi fiind folosiţi de FC U Craiova şi FC 
Botoşani, fiecare câte 15.

4 77 fotbalişti au înscris cel puţin un gol, cei mai mulţi 
marcatori regâsindu-se în dreptul celor de la CFR Cluj - 8. 

5 Născut pe 23 februarie 2006, 
Enes Sali este cel mai tânăr 
jucător cu minute în sezonul 

actual. La polul opus, Ovidiu Hoban 
este vârstnicul primelor șapte runde 
(născut pe 27 decembrie 1982)

6 Eduard Pap (FC Botoşani) şi 
Claudiu Petrila (CFR Cluj) sunt 
fotbaliştii declaraţi de cele mai 

multe ori "Jucătorul meciului", fiecare 
de câte trei ori.

7 Doar două echipe au făcut toate cele 35 de schimbări 
disponibile în primele șapte runde, acestea sunt Sepsi 
OSK şi Farul Constanţa.

8 UTA Arad este singura echipă care a început de fiecare 
dată şi repriza secundă cu unsprezecele de start.

9 44 dintre cele 56 de meciuri s-au terminat cu victorii, 
dintre care 32 la limită.

10 Doar patru meciuri dintre cele disputate până acum 
s-au terminat fără gol marcat.

Feature

Întreruperea Campionatului Național Liga 1 Casa Pariurilor, generată de meciurile 
echipei naționale, a însemnat o bună oportunitate de a analiza principala competiție 
internă și prin datele ei statistice.
Vă prezentăm câteva dintre cel mai relevante:



11 Deian Sorescu (Dinamo) este lider în clasamentul golgheterilor, 
cu cinci goluri, iar Michael Omoh (Academica) conduce topul 
pasatorilor decisivi, cu trei reușite.

12 16 dintre cele 112 goluri marcate s-au înscris din afara careului 
mare.

13 31 de goluri au avut la bază o fază fixă, asta însemnând un 
procent de aproape 27,7 %.

14 12 dintre cele 31 de goluri din faze fixe s-au înscris în urma 
unor cornere.

15 45 dintre cele 112 goluri marcate au fost înscrise de jucătorii 
străini utilizaţi.

16 CFR este singura echipă care a marcat în toate meciurile din 
acest sezon, în timp ce Dinamo şi Academica sunt formaţiile 
care au primit gol în fiecare dintre cele șapte runde.

17 Patru dintre cele 13 penalty-uri dictate au fost apărate de 
portari: Ducan Răzvan (etapa a 7-a), Pap Eduard (etapa 1), 
Pigliacelli Mirko (etapa a 6-a), Vlad Andrei (etapa a 6-a).

18 5,18 galbene/meci este media cartonaşelor galbene arătate în 
primele 56 de meciuri.

19 Aproape 7,3 suturi pe cadrul porţii / meci este media 
înregistrată în partidele disputate din acest sezon.

20 465 de cornere au fost contabilizate în primele șapte runde, 
Sepsi OSK fiind echipa care a beneficiat de cele mai multe 
lovituri de colţ, 45.
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INTERVIU
InStat așează echipa ideală a 
începutului de sezon  

realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Feature
BULETIN INFORMATIV // 10 SEPTEMBRIE 2021

Cifrele InStat relevă fidel activitatea fiecărui jucător pe teren pe tot parcursul timpul 
jucat. Index-urile lor ne-au permis să schițăm o echipă ideală după primele șapte 
etape ale ediției 2021-2022, într-o așezare tactică 1-4-4-2. Am ales primii trei fotbaliști pe 
posturile lor conform acestui algoritm. În paranteză, regăsiți echipa de la care provine 
fiecare și index-ul InStat.

PORTARI MIJLOCAȘI

Horațiu Moldovan (Rapid – 248) Jonathan Rodríguez (CFR -265)

Cristian Bălgrădean (CFR - 247) Malcom Edjouma (FC Botoșani - 264)

Arpad Tordai (Farul - 240) Gustavo (Universitatea Craiova - 262)   

FUNDAȘI DREAPTA Ciprian Deac (CFR - 259)

Cristi Manea (CFR - 264) Adrian Păun (CFR  - 255)

Valentin Crețu (FCSB - 242) George Cîmpanu (Universitatea Craiova – 254)

Cristopher Braun (FC Botoșani – 242) Olimpiu Moruțan (FCSB – 251)

FUNDAȘI CENTRAL Deian Sorescu (Dinamo – 251)

Denis Ciobotariu (CFR Cluj – 263) Runar Mar Sigurjonsson (CFR - 249)

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova - 259) Cristian Albu (Rapid – 244)

Valerică Găman (Universitatea Craiova - 257) Dan Nistor (Universitatea Craiova - 243)

Ionuț Larie (Farul - 253) Matteo Fedele (Universitatea Craiova - 243)

Alexandru Crețu (FCSB - 250) ATACANȚI

Bogdan Mitrea (Sepsi OSK – 250) Andrei Cordea (FCSB – 262)

Iulian Cristea (FCSB – 247) Florin Tănase (FCSB - 259)

Vinko Medjimorec (UTA - 245) Claudiu Petrila (CFR - 253)

Danijel Graovac (CFR  – 243) Bilel Omrani (CFR – 247)

Bogdan Racovițan (FC Botoșani – 242) Ovidiu Popescu (FCSB – 241)

Igor Armaș (FC Voluntari – 242) Desley Ubbink (UTA – 239)

Marius Constantin (Universitatea Craiova - 239)

FUNDAȘI STÂNGA

Mario Camora (CFR – 260)

Iasmin Latovlevici (CFR – 260)

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova -254)
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Cu Ilie Balaci, prieten rar, 
am realizat un film acum 
11 ani, în ianuarie 2010, în 
Kuweit şi am făcut ca o viaţă, 
a mea, să fie într-un fel încă 
din prima zi în care l-am 
văzut.

Şi în film şi dincolo de cei 
20 de ani de presă, în care 
am manevrat toate exerciţiile 
de admiraţie asupra sa, am 
strâns material sentimental 
cât pentru o carte pe care ne-am tot 
promis-o că o vom scrie, dar care, iată, vai, 
a devenit imposibilă... Poate la anul, ne 
ziceam... 

Aşa că, din zecile de poveşti despre Ilie 
şi Craiova lui Maxima, am să aleg, cu greu, 
doar pe cea în care s-a tras cortina peste 
cea mai electrizantă cursă, de-a lungul şi 
de-a latul vieţii celui mai mare fotbalist 
român.

Ştiu şi cum, copil fiind, a scris într-o 
compunere, în generală, că visul lui e să 
ajungă fotbalist şi să-i strecoare mingea 
printre picioare lui Dobrin („eu voi fi 
cel mai bun, tovarăşa!”), cum a bătut 
campioana lumii, Italia, cum s-a distrat 
cu Gentile atunci, iar altă dată cu Trésor, 
Passarella, Tigana, Antognoni, Brehme, 
Briegel, Lee şi încă mulţi alţii pe care azi 
îi vedem în retrospectivele ESPN sau 
Eurosport la capitolul „The best players in 
history”.

Ilie a fost peste ei, peste toţi. Ilie are, cred, 
puterea magnetică, telepatică, nu ştiu, 
de a întoarce destinul când e vorba de 
Craiova. Măcar ca o lege a compensaţiei 
faţă de destinul lui în tricoul alb-albastru 
cu numărul 8.

Aşadar, începutul sfârşitului. E 21 
februarie ’84, Ilie are 27 de ani, Craiova 
e dincolo de Maxima, la apogeu, dar 
în debut de retur, are meci la Baia 
Mare. Adversar direct îi e Arezanov, deşi 
niciodată, nicăieri, niciunde Ilie n-a avut 
parte doar de un adversar. Jocul curge 

pe mâna Ştiinţei, Ilie oferă 
pe tavă minge după minge 
acolo, în faţă, unde Cârţu 
şi Cămătaru ratează cu 
nonşalanţă. „M-am gândit 
că-s blat, la un moment 
dat, zice Ilie, trăgând lung 
din ţigară, pe canapeaua 
din livingul său somptuos. 
Suntem în Kuweit City, 
e 8 ianuarie 2010, ora 4 
dimineaţa. Vorbim, cu 

reflectorul camerei de luat vederi în ochi, 
de vreo 7 ore. „Nu-s obosit, Marius. Mai ales 
când ajung la episodul ăsta.”

Ascult. Istoria. Istoriile. „Simt că nu mă 
înţeleg cu ei, acolo se întâmplă ceva care 
nu-mi place şi cer schimbarea. OK, vine 
răspunsul de pe bancă, mai stai puţin, 
până se încălzeşte rezerva…” Rezervă e 
Adrian Popescu, nici nu mai e aşa tânăr, 
face 24 de ani, dar nu are cum pătrunde 
într-o echipă în care deseori Crişan, Cârţu 
sau Irimescu sunt pe bancă, ori Geolgău, 
ori Beldeanu, nu pot juca toţi, deşi toţi 
sunt geniali. Şi Adrian trece la încălzire. 
Sprint, stop. Sprint. Stop. În teren, Ilie 
pleacă şi el într-un sprint, apoi fenta 
celebră, spre dreapta, Arezanov alunecă 
şi cade. Ilie alege un „exterior” spre Cami, 
dar Cămătaru se desprinde greu, nu e 
atent şi pierde startul. Ilie se mai uită o 
dată spre bancă. Ce mult se încălzeşte 
şi băiatul ăsta! În fine, hai, atent la joc… 
Balaci îşi mai asumă o acţiune, terenul e 
greu, e spre primăvara lui ’84, toată iarna 
ninsese zdravăn în Maramureş, mingile vin 
toate spre el, aşa a fost dintotdeauna, uite, 
Cami e tot izolat acolo, deşi e mare, e cât 
Dealul Florilor de aici, prelungit spre cer, 
ce cer alb, alb cu albastru, aşa e şi la noi, la 
Bistreţ, pe baltă, la Dunăre, uite, nordul e, 
câteodată, ca sudul, ce greu se încălzeşte 
Adi Popescu…

Şi, dintr-o dată, sfârşitul. Arezanov îl 
atacă pe piciorul stâng, dur, crunt, rău. 
Nu uitase umilinţa de mai devreme şi, în 

CRONICĂ
Balaci, zile și nopți
  realizată de Marius Mitran
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fond, era Balaci, cel mai şi cel mai… Stai 
să vezi tu, oltene… Olteanul s-a prăbuşit, 
presimţind ce va fi. Tricoul s-a înnegrit 
în noroi, părul blond s-a năclăit imediat. 
Căzut, a mai apucat să vadă că Adi era 
pregătit pentru schimbare. „Cinci minute 
s-a încălzit. Dacă era gata cu o jumătate 
de minut mai devreme…” Ruptură de 
ligamente. Şi peste câteva luni începea 
Euro ’84, singurul turneu final la care 
Ilie se calificase cu naţionala. Naţionala 
pe care o conducea de la 17 ani, când 
debutase, cu Franţa, pe Parc des Princes.

Ilie mai crede, încă speră. Genunchiul 
se reface greu, dar se reface. Cu câteva 
săptămâni înainte de plecarea spre 
Franţa, forţează şi joacă. Cu un bandaj 
alb pe genunchiul stâng, ca o presimţire 
neagră… Mircea Lucescu strânge lotul la 
Hotel Bucureşti, după un stagiu comun 
lung. Mâine va anunţa trupa care merge 
la Euro. Azi îi lasă să-şi cheme nevestele, 
logodnicele în cameră. Sunt liberi să facă 
ce vor. Mâine dimineaţă, Rică Răducanu 
va bate la uşa celor care fac deplasarea 
în Italia pentru ultimul stagiu, apoi spre 
Franţa… Mâine vor şti. Mâine.

…E 6 dimineaţa. În camera lor de hotel, 
Dana şi Ilie Balaci se strâng în braţe. 

„Dormi? Nu.” „Să fim atenţi, când va trece 
Rică, să auzim…” „Stai liniştită. Dacă e să 
mă ia, nu mă lasă aici doar pentru că n-am 
auzit paşii şi bătaia lui Rică în uşă. Dar nu 
va bate nimeni.” Paşii i-au auzit. Şi bătăile, 
în câteva uşi de pe culoar. A plecat apoi, 
aproape plângând, spre Craiova. Pe la 
Slatina era să facă un accident. N-a făcut. 
Viaţa şi operele alese ale lui Ilie mergeau, 
totuşi, mai departe.

P.S. Marți, 29 ianuarie 2014, într-o 
ceremonie superbă, la Trattoria lui Gino 
Iorgulescu, unul dintre cei mai mari 
apărători din istoria fotbalului, Claudio 
Gentile, campion mondial cu Italia în 1982 
şi multiplu laureat cu Juventus Torino, 
echipă pentru care a jucat 11 ani, a primit 
un titlu important, trofeul fiindu-i înmânat 
chiar de Ilie. În momentul de laudatio, 
Balaci a spus că Gentile a fost unul din 
cei mai mari adversari pe care i-a avut în 
teren. La un ceai, după premiere, Claudio 
era de părere că Balaci fusese chiar cel 
mai mare dintre toți adversarii lui. Vorbea 
cel care în 1982, apropo de adversari, îi 
anihilase, la Cupa Mondială din Spania, pe 
unii care se numeau Maradona, Zico sau 
Karl Heinz Rummenigge…
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