
BULETIN 
INFORMATIV Octombrie

2021

Nr. 
80

29



PAGINA 2

Ed
ito

ria
l

EDITORIAL
Fotbal și literatură
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Mari scriitori ai lumii 
au fost pasionați de 
sport, l-au practicat, 
au încercat și de 
multe ori au reușit să-i 
compună o anumită 
poveste, dincolo de 
datele concrete ale 
unei competiții sau 
al unei experiențe 
personale. Albert Camus 
a fost portar, se pare 
că de un deosebit talent, înainte de a 
fi “omul revoltat”, laureat cu Premiul 
Nobel pentru literatură. Nu e singurul 
scriitor de geniu îndrăgostit de fotbal. 
La noi, “cronicile afurisite” ale maestrului 
metaforei, Fănuș Neagu, articolele, pe 
care le-am redescoperit recent, ale lui 
Teodor Mazilu, sau romanele lui Eugen 
Barbu, și el fotbalist în tinerețe, între 
care “Unsprezece” rămâne un punct 
de referință, sunt punți între fotbal și 
anumite genuri ale literaturii. Ion Băieșu, 
Adrian Păunescu au scris ani îndelungați 
despre pasiunea numită fotbal, iar 
ziariști excepționali, ca Ioan Chirilă și 
Radu Cosașu au făcut din sport o cale de 
exprimare proprie, reușind să creeze un 
univers emoționant și mereu căutat de 
fani, indiferent de generație.

S-a scris mult despre fotbal și se scrie 
formidabil și astăzi. Genialul creator 
uruguayan Eduardo Galeano, poate cel 
mai important nume al Americii de Sud 
și nu numai în publicistica sportivă, dar 
care avea fotbalul drept subiect central 
mai întotdeauna, susținea că nimic 
nu e mai copleșitor în viață decât o 
înfrângere nedreaptă după un meci pe 
care ai fi meritat să-l câștigi.  Deși, mi-aș 

permite să adaug eu, 
totul în viață este despre 
victorii. Sau aproape 
totul. Înfrângerea e doar 
un amănunt.

“Deluge des mots 
sur un desert d’ idees”, 
adică, în traducere 
liberă, “un potop de 
cuvinte peste un pustiu 
de idei”. Exprimarea îi 

aparține filosofului Helvetius și poate fi 
rezumată astfel: o idee limpede în câteva 
cuvinte! Așa mi se pare că reușește 
fotbalul să pătrundă într-o lume, cea a 
literaturii, care îl acceptă ca experiență 
de viață, dar și ca valoare capabilă să 
genereze subiecte, emoții și chiar o 
intrigă deosebită.

Helvetius ia poziție împotriva unei 
frazeologii prolixe, sub care se ascunde 
lipsa de gândire și goliciunea de spirit. 
Ei bine, în opinia mea, fotbalul aduce 
substanță cuvintelor, narațiunea de pe 
gazon, dacă mă pot exprima astfel, se 
vede prin ochii și prin talentul scriitorului 
drept una care nu păcălește, are idee, 
are suspans și nu necesită prea multe 
cuvinte pentru a fi înțeleasă. Fotbalul e, 
de multe ori, literatură. Nu întâmplător 
se spune, și am auzit cu toții expresia, că 
un anumit gol e o adevărată operă de 
artă, că nu știu care partidă reprezintă o 
capodoperă etc.

Cu ce rămânem, așadar, după această 
alăturare a două concepte atât de 
diferite, totuși? Cu un potop de cuvinte? 
Posibil, dar în nici unul dintre cazuri cu 
un deșert, cu un pustiu de idei.
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INTERVIU
Interviu cu Emil Săndoi 
(antrenor FC Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

1 Domnule Săndoi, 
echipa vine după o 
înfrângere la limită 

cu Universitatea Craiova, 
0-1 la Ploiești, în etapa a 
13-a a campionatului … 

Îmi pare rău că am 
pierdut! Am întâlnit cea 
mai bună echipă din 
campionat, cu o bancă 
fantastică. Noi am o 
serie de indisponibilități, 
ne-au lipsit vreo șapte 
jucători, suspendați sau 
accidentați. Cred totuși că 
am respectat prea mult 
adversarul. Au fost câteva 
momente cheie, iar noi 
am avut ocaziile noastre. 
Craiova a avut posesia 
mai bună, dar puteam 

să scoatem un rezultat 
de egalitate. Dacă am fi 
înscris la bara lui Matiș 
sau dacă eram mai atenți 
la fazele fixe din final, 
scorul ar fi fost altul. 

2 Am consemnat 
două debuturi 
la Chindia în 

meciul de vineri. Sunteți 
mulțumit?

L-am introdus inițial pe 
Adrian Stoian (n.n. sosit 
de la Ascoli, 95 de meciuri 
în Serie A), un jucător cu 
calitate deosebită, dar 
care vine după o perioadă 
mare de inactivitate. S-a 
antrenat cu noi două 
săptămâni, e greu să intre 

în ritmul de joc. Apoi a 
debutat Vlăduț Stancu, 
în finalul meciului. Asta 
după ce la Botoșani a 
fost rândul lui Alexandru 
Jipa. Sunt doi copii de 
perspectivă, să nu uităm 
că ei nu au jucat vreun 
meci în Liga a 2-a, au 
venit de la juniori (n.r 
Sports Team București) 
direct în Liga 1 

3 Cum comentați 
arbitrajele din 
ultimele etape 

mai ales că au fost 
două penalty-uri și 
două eliminări dictate 
împotriva Chindiei în 
ultimele trei jocuri de 
campionat?

Emil Săndoi este un nume din cartea de istorie a fotbalului românesc. 193 de meciuri 
pentru Universitatea Craiova, campion național și câștigător al Cupei României. 
Ajuns la 57 de ani, a început al treilea sezon pe banca Chindiei Târgoviște. În primul a 
salvat-o de la retrogradare, iar în sezonul trecut și a făcut-o una dintre revelațiile ediției, 
ratând la mustață prezența în play-off, câștigând turneul play-out și fiind la doi pași de 
prezența în preliminariile UEFA Conference League.

Interviu



Cu FCSB, de exemplu, 
s-a greșit flagrant în 
defavoarea noastră. 
Nu o spun eu, o spun 
reluările tv și analizele 
specialiștilor. Trebuia să 
jucăm noi cu om în plus, 
nu FCSB aproape 90 de 
minute. Mergem mai 
departe, până nu va fi 
băgat VAR-ul vor fi mai 
fi astfel de greșeli. Eu nu 
le consider intenționate, 
dar e clar că aceste erori 
influențează rezultatele 
finale ale partidelor. 
Emisiunile de analiză 
întăresc ceea ce am 
judecat noi în timpul 
meciului. Suntem o 
echipă mică pentru care 
contează fiecare punct 
și cartonaș. La meciul de 
la Botoșani am avut trei 
jucători suspendați, după 
cartonașele primite cu 
FCSB. Așteptăm VAR-ul, 
care e sfânt! 

4 Vine meciul cu 
UTA, de luni. 
În play-out-ul 

sezonului trecut ați 
câștigat la Arad cu 1-0, 
prin golul lui Paul Iacob. 
Ce așteptări aveți? 

Sperăm să mai 
recuperăm din jucătorii 
accidentați. Îi vom avea 
la dispoziție și pe cei care 
au fost suspendați. O să 
fie o bancă un pic mai 
stufoasă la acest joc, ca să 
zic așa. Sunt problemele 
noastre, va trebui să le 
rezolvăm. Campionatul 
merge înainte. 

5 Ne puteți spune 
dacă există un 
antrenor care 

v-a inspirat în cariera 
sau încercați să vă 
perfecționați propriul 
stil?

Mă informez în fiecare 
zi, nu-mi place să copiez 

pe nimeni. Mă inspir și 
admir oamenii care au 
făcut ceva în viață! Nu mă 
refer aici strict la fotbal, 
vorbesc în general. Cât 
trăiești înveți, nu-i așa?

6 Cum comentați 
restricțiile din 
acest moment din 

România? 

În țară este o situație 
total neplăcută. Suntem 
un popor indisciplinat, 
trebuie să recunoaștem. 
Și eu sunt român, nu mă 
refer la alte persoane. 
Trebuie să fim mai 
atenți și să respectăm cu 
sfințenie regulile. Noi nu 
prea suntem obișnuiți 
să facem așa ceva. Legat 
de absența spectatorilor, 
pentru oricine este o 
problemă să joace cu 
stadionul gol. Mă uit ce 
se întâmplă în alte țări, se 
joacă acum cu tribunele 
pline.
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Interviu cu Eduard Radaslavescu 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

1 Ai marcat un gol 
superb în meciul 
selecționatei U-20, 

cu Cehia și nu este 
singurul. Cum pregătești 
acest gen de execuții?

Vă mulțumesc pentru 
aprecieri! Exersez 
foarte multe la toate 
antrenamentele acest 
gen de faze și mă 
bucur că am reușit să 
marchez și pentru echipa 
națională, că mi-a ieșit 
execuția. Sunt extrem 

de fericit că toată lumea, 
colegii, prietenii și familia 
m-au felicitat direct sau 
mi-au transmis mesaje de 
încurajare.

2 Cum te ajută 
coechipierul 
tău Constantin 

Grameni, care este 
căpitanul echipei 
naționale U-20?

Adevărat, Grameni ne 
ajută foarte mult pe toți, 
nu numai pe mine. Este 

un fotbalist valoros și cu 
foarte mare experiență 
comparativ cu mine. Îi 
mulțumesc și pe această 
cale.

3 Ce a reprezentat 
pentru tine 
convocarea la 

o categorie de vârstă 
superioară?

Foarte mult! E un 
sentiment pe care 
nu-l pot descrie bine, 
îmi găsesc mai greu 

Al 52-lea fotbalist produs de Academia Gheorghe Hagi a debutat pe prima scenă a 
fotbalului românesc! Facem așadar cunoștință cu Eduard Radaslavescu, născut pe 30 
iulie 2004, la Orșova, un mijlcaș ofensiv care s-a făcut remarcat și prin golurile marcate 
de la mare distanță de poarta adversă. Ultima lui realizare a fost cea din meciul 
selecționatei U-20 cu Cehia, când execuția sa a fost unanim apreciată de specialiști și 
mass media. 

A debutat în prima echipă a Farului Constanța în meciul din Cupa României, cu 
Sepsi OSK Sf. Gheorghe și a prins minute și în partida de campionat cu FC Argeș. 

Eduard Radaslavescu a marcat la fel de spectaculos, cu șuturi puternice din afara 
careului, în cele două manșe ale semifinalei campionatului național de junior U-17, 
împotriva Universității Craiova, dar și în partidele Farului Constanța II din Liga a 3-a.
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acum cuvintele. Wow, 
să reprezint România, 
să joc pentru echipa 
națională a fost visul meu 
dintotdeauna.

4 Care este echipa 
ta favorită 
din fotbalul 

internațional?

(Zâmbește) A fost 
Barcelona până la 
transferul lui Leo Messi. 
Acum, recunosc, mă uit 
cu mai mare plăcere la 
meciurile lui Manchester 
City.

5 În ce campionat 
din străinătate 
ți-ai dori să 

evoluezi?

În Premier League, 
categoric! Mi se pare cel 
mai puternic campionat 
din lume. Îmi place, de 
asemenea, și Serie A, aș fi 
la fel de fericit să ajung să 
evoluez în Italia.

6 Care este 
fotbalistul tău 
preferat din 

fotbalul mare?

Îmi place foarte mult 
Kevin De Bruyne, îi 
urmăresc toate meciurile 
de la echipa de club 
și de la națională. Din 
trecutul mai îndepărtat, 
mi-a plăcut foarte mult 
Ronaldinho.

7 Ce îți dorești de la 
viitor?

În primul rând, îmi 
doresc să fiu sănătos și 
să pot crește valoric cu 
fiecare antrenament. Să 
progresez și să prind cât 
mai multe meciuri în Liga 
1. Mă bucur că am debutat 
și în Cupa României, 
dar am fost extrem de 
trist că echipa mea nu 
merge mai departe în 
această competiție. Îmi 
doresc, de asemenea, 
să-i văd mulțumiți pe toți 
cei care m-au ajutat să 
ajung până aici și care au 
în continuare încredere 
în mine, în viitorul meu 
fotbalistic.
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Nu întotdeauna 13 ani de 
poveşti înseamnă chiar asta, 
13 ani de poveşti. Uneori, 
şapte ani se traduc doar 
printr-o tandră aducere 
aminte a ideii de „a fost 
odată”. A fost odată ideea lui 
Marian Olaianos de-a căuta 
timpul care părea pierdut şi 
de a-l recâştiga pentru voi, 
prieteni, şi tot ideea lui, acum 
doisprezece ani şi jumătate, 
de a nu merge singur pe acest drum 
printre amintirile voastre. Şi iată-mă!

Asta pentru că şi noi avem amintiri şi 
ne-am gândit să le adăugăm, aşa încât 
povestea să nu rămână doar în trecut. 
Treisprezece ani înseamnă sute de 
nopţi în faţa monitoarelor, sute de zile 
printre arhive, desfăcând role de film şi 
împachetând vise, poate pentru un adevăr 
spus până la capăt.

Aşa s-a făcut că „Replay” a ieşit din 
studiourile Televiziunii Române, în toate 
aceste nopţi albe, căutându-şi paşii 
printre cei ai lui Bodola sau Dobay, pe 
vechiul ONEF, strigând la Baratky sau 
Rudy Wetzer, ca domnii ori doamnele 
Bucureştilor interbelici.

Apoi, cu toată plăcerea pierderii 
prin labirint, am coborât pe gazon să 
refacem, aproape pas cu pas, cei 90 de 
ani ai Rapidului, savurându-ne cafeaua, 
în baston şi cu pălărie, alături de Ionică 
Bogdan, refăcând secvenţă cu secvenţă 
visele Podului Grant, loc de întâlnire 
pentru tot ce nu-i efemer.

Am trecut de anii războiului şi am intrat, 
aproape cu inconştienţă, într-un alt război, 
Steaua – Dinamo, de alte dimensiuni, la 
altă cotă a intensităţii. Da, adevărul trebuia 
spus până la capăt şi aici, la „Replay”, 
chiar aşa s-a întâmplat: a fost spus până 
la capăt, cu toate emoţiile, cu toate marile 
meciuri, cu toţi marii eroi, cu toate riscurile! 
Şi atunci, şi acolo, şi acum, povestea a mers 
mai departe.

Am plâns apoi la drama 
Craiovei, la bara lui Zoli 
Crişan din meciul de neuitat 
cu Benfica, am strigat, 
odată cu îngerii de altădată 
ai campioanei unei mari 
iubiri, la golul lui Negrilă, cu 
Kaiserslautern, ori alături de 
Cristian Ţopescu, la cel al 
lui Ţicleanu, din meciul cu 
Bordeaux.

Am refăcut drumul Stelei 
spre Sevilla, i-am ascultat pe spanioli şocaţi 
de înfrângerea Barcelonei şi am fost, iar 
şi iar, ca în fiecare zi de 7 mai, din 1986 
încoace, finalişti. Învingători, desigur. Şi 
campioni ai Europei.

Am fost cu tricolorii la Guadalajara, în 
Mexic şi ne-am amestecat printre Bobby 
Moore, Pelé, Jairzinho sau Tostao, ca să-i 
ajutăm pe Dinu, Dumitru, Lucescu ori 
Dembrovschi. De Mops nu ne-am putut 
apropia, era prea seducător, prea mare, 
prea bun. Poate şi prea singur. Sigur prea 
singur...

Mondialele noastre erau, de fapt, ale lor, 
adică ale dumneavoastră. Generaţia de 
aur, cu Hagi şi Gică Popescu sau Lupescu, 
plus Ilie Dumitrescu, a fost la trei: în Italia 
novanta, în America 1994, unde cu toţii 
am devenit mai iubiţi decât stelele de la 
Hollywood, graţie şutului lui Hagi, efortului 
dus dincolo de limite al lui Gică Popescu, 
geniului lui Ilie Dumitrescu ori inteligenţei 
lui Dan Petrescu.

Ultima oară am fost în Franţa, acum 
aproape 24 de ani, ultima Cupă Mondială, 
ultima binecuvântare a Regelui, ultimul 
salut al Generalului, ultima reprezentaţie a 
clasei, ultimul rămas-bun al lui Adrian Ilie.

La Euro, în 1984, conduşi de Mircea 
Lucescu, lăsând acasă Italia – campioana 
lumii şi luându-ne acolo la trântă alături de 
Lung şi de Gino Iorgulescu, de Ştefănescu 
şi de Mişa Klein, de Cămătaru şi Marcel 
Coraş, cu Spania lui Santillana ori cu 
Germania lui Rudi Völler.

CRONICĂ
13 ani de Replay, cu Hagi, Balaci, Dobrin...
  realizată de Marius Mitran

Cr
on

ică
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CronicăAm fost lângă Dobrin, întotdeauna. Am 
aprins tribunele pe „23 August”, cu Bölöni 
şi Balaci, am luat Gheata de Aur cu Dudu 
Georgescu. Am spus adevărul, tot ce-am 
ştiut. Cât am ştiut. Bucuriile, înfrângerile, 
dezastrele, triumfurile, toate au fost aici. 
Şi vor mai fi. Pentru că povestea e abia la 
început. Marii jucători, marile meciuri au 
încă amintiri.

„Replay” nu s-a încheiat, ci doar s-a 
oprit în timp, plecând de azi, de acum, în 
căutarea ultimelor secvenţe din anii crunţi 
ai comunismului. Un regim care, teribil 
paradox, a dat frig şi foamete în aceeaşi 

măsură cu cantitatea de fotbal mare şi 
jucători grandioşi.

Plecăm de acolo, încă o dată. 32 de ani 
de la Revoluţie. Un sfert de secol pierdut, 
furat sau câştigat? Marian Olaianos, băiete, 
vecine, prietene, să mergem prudent pe-
această muchie de cuţit. Cum spuneam, 
treisprezece ani înseamnă doar începutul. 
Povestea deja merge mai departe. În 
unele case, unde ne primiţi, dacă ne mai 
primiţi, i s-a spus şi i se spune „Replay”.

Bună seara, prieteni, suntem aici! Totul e 
aici..
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