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EDITORIAL
Sărbători cu bine!
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Citeam, să fie ceva 
vreme, un pasaj care se 
potrivește extraordinar 
de mult cu timpul pe 
care îl trăim acum, 
într-un final de an 
mai grăbit, așa mi se 
pare, ca niciodată. 
Îi aparține unui 
mare scriitor englez 
contemporan, Nick 
Hornby, de asemenea și 
un scenarist de succes. 
Cunoscut mai ales 
grație romanului său “Fever Pitch”, tradus 
la noi prin “Febra stadioanelor”, Hornby, 
un îndrăgostit pe viață de Arsenal 
Londra, de altfel iubirea sa pentru clubul 
din nordul Capitalei britanice coase 
firul principal al cărții, este un scriitor 
înainte de a fi suporter și un suporter 
înainte de a fi scriitor. Absolvent al 
Universității Cambridge, la specializarea 
limba engleză, Nick Hornby scrie așa: 
“Pentru mine, ca de altfel pentru cei 
mai mulți dintre noi, este greu să mă 
gândesc că anii, în trecerea lor, sunt plini 
de evenimente începând cu 1 ianuarie și 
sfârșind 365 de zile mai târziu.”

Și mă tot gândesc, cred că are 
dreptate. Mai sunt șapte zile din 
cavalcada acestui an care a mers când la 
trap, când la galop, și simt și eu, probabil 
ca mulți dintre dumneavoastră, că nu 
toate clipele lui 2021 au reprezentat sau 
au produs evenimente.

Dar lecții de viață, da! Fotbalul de la 
noi și de peste tot se înscrie în astfel de 
lecții, chiar dacă evenimentele care îl 
definesc se întâmplă mai rar. Pentru că, 
adaugă Nick Hornby, “Microbiștii spun 

cam așa: anii noștri, 
felul nostru de a măsura 
scurgerea timpului, o 
cursă neîntreruptă din 
august până în luna 
mai”. Campionatul, 
carevasăzică e 
evenimentul în sine și 
care nu mai are nevoie 
de nimic în plus pentru 
a determina însemnări 
și lecții de viață, 
calendar al unui timp 
care curge doar pentru 

cunoscători!
Altfel spus, “che sara, sara!”, și asta 

ca să cităm, în mod cu totul și cu totul 
paradoxal, tot dintr-un englez, uriașul 
dramaturg Marlowe, ale cărui cuvinte 
apar chiar astfel, în limba italiană în 
textul celebru “Doctor Faustus”. Până a fi 
versuri într-un cântec modern, înțelesul 
lor rezumă, în epocă, un fel de doctrină 
fatalistă. Iar fotbalul acestor zile, ca și cel 
de dinaintea lor, dar, mai cu seamă, cel 
ce va urma, se înscrie în această fatalitate 
frumoasă, în definitiv.

Ce va fi, va fi! Anul 2021 se încheie în 
puțină vreme, iar concluziile sunt ale 
fiecăruia dintre dumneavoastră cu privire 
la tot ceea ce a însemnat acest an. Iar, 
de acum înainte,ce va fi de construit, 
va trebui construit. Nu o fatalitate, ci o 
speranță propun.

Așa se face că, fiind cu toți cuprinși 
de “febra stadioanelor”, cea mai plăcută 
dintre toate, mai ales în timpurile pe care 
le trăim cu toții, vin și eu, în încheiere, 
cu urări de Sărbători fericite și de bine 
pentru toată lumea fotbalului românesc 
și numai!
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INTERVIU
Interviu cu dl Gheorghe Popescu, 
președinte Farul Constanța
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

1 Cum a fost acest 
an pentru Farul 
Constanța ?

Cred că am realizat un 
lucru foarte important 
în special pentru 
sportul dobrogean prin 
unirea a două branduri 
importante. Cel mai 
important lucru realizat 
în acest an și, bineînțeles, 
întoarcerea lui Gheorghe 
Hagi pe banca tehnică, 
sunt pași cu mare 
însemnătate pentru noi. 

Am început foarte bine 
campionatul cu cinci 
victorii acasă, apoi au 
venit și rezultate negative, 
dar cred că suntem în 
continuare în obiectivul 
de a intra în play-off. Nu 
va fi deloc ușor pentru că 
lupta este foarte strânsă 
și, din punct de vedere 
valoric, echipele s-au 
aliniat foarte mult. Nivelul 
de joc pe care îl avem 
este extraordinar, suntem 
una dintre echipele care 
joacă cel mai calitativ din 

Liga 1, dar ne-a lipsit golul 
în ultimele meciuri. Dacă 
vom avea constanță, 
vor veni cu siguranță și 
rezultatele

2 Ce așteptări aveți 
în continuare ?

Noi ne dorim ca an de an 
să câștigăm trofee, titluri, 
dar pentru a câștiga nu 
este nevoie numai de 
pasiune ci și de bani. Noi, 
an de an, a trebuit să ne 

Gică Popescu nu poate fi numit, simplu, ”om de fotbal”. Viața sa pusă în slujba 
sportului Rege l-a transformat într-o Instituție a acestui sport. Ajuns la 54 de ani, 
fostul mare fotbalist este președinte al Farului Constanța, club care s-a transformat în 
principalul furnizor de tineri fotbaliști pentru echipele naționale.

Interviu



despărțim de cei mai 
buni jucători pentru a 
acoperi deficitul bugetar 
pe care îl avem. Ne-am 
dori să ajungem într-un 
punct în care să putem 
păstra jucătorii valoroși. 
Sper să devenim o 
echipă care să nu își mai 
propună numai intrarea 
în play-off ci și câștigarea 
de titluri.

3 Farul a promovat 
și în acest an 
mulți jucători 

tineri...

Noi nu vom renunța 
niciodată la țelul de a 
crește jucători, de a oferi 
jucători pentru fotbalul 
mare. Și în acest an am 
promovat câțiva jucători 
și cred că, din retur, vor 

avea și mai multe minute 
de joc pentru că au 
nevoie să se adapteze 
trecerii de la juniori la 
seniori. Încercăm prima 
oară calificarea în play-off, 
apoi vom fi cu ochii pe un 
loc de cupă europeană. 

4 Suporterii au fost 
un atu important 
în această primă 

parte a sezonului ?

Îmi doresc ca și în 2022 
ca suporterii să vină în 
număr cât mai mare, 
pentru că victoriile 
noastre pe teren propriu 
li se datorează și lor! Ne 
dorim să fie alături de 
noi în continuare atâta 
timp cât pandemia ne va 
permite.

5 Cum vedeți 
viitorul echipei 
naționale ?

Este greu să dăm 
pronosticuri pentru 
că evoluțiile au fost 
oscilante de la calificare 
la calificare. Să vedem 
și cine va antrena 
echipa națională. M-aș fi 
bucurat ca Dan Petrescu 
să fi acceptat această 
provocare, pentru că 
știu cât iubește echipa 
națională, știu câte 
lucruri pozitive a făcut 
pentru echipa națională, 
are experiență, a făcut 
performanță la toate 
echipele unde a antrenat, 
este un învingător, un 
antrenor obișnuit cu 
performanța.
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INTERVIU
Interviu cu László Balint, 
antrenor UTA Arad
  realizat de Tudor Vasil și Octavian Țopa

1 Lupta pentru 
play-off-ul Ligii 1 
a crescut în acest 

sezon, cu o diferență 
de doar șase puncte 
între locul 5 și locul 10. 
Cum vedeți această 
luptă după reluarea 
campionatului?

Acest sezon oferă o luptă 
strânsă și pasionantă 
pentru accederea în 
play-off, în care sunt 
angrenate echipe bune 
sau foarte bune. Evidența 
ne spune că acest 
echilibru e dat de faptul 
că s-au pierdut multe 
puncte, s-au inregistrat 
multe remize. În opinia 
mea, după reluarea 
campionatului, echipele 
care vor avea constanță 

în rezultate vor reuși să 
își asigure biletele pentru 
play-off.

2 2020 a fost un 
an greu pentru 
echipe și fani, 

cu stadioane închise 
și tribune goale. Este 
revenirea fanilor lângă 
echipe un argument 
pentru ridicarea nivelului 
de spectaculozitate din 
acest sezon?

Da, categoric! Fotbalul 
fără spectatori în tribune 
este trist, ne oferă o 
atmosferă dezolantă... Din 
păcate, se pare că această 
pandemie este departe 
de a se fi terminat și 
încă ne confruntăm 
cu restricții și cu 

posibilitatea de a evolua 
fără spectatori în tribune. 
Noi, la Arad, am simțit 
cât de important este 
sprijinul fanilor și cred că 
toți adversarii noștri au 
apreciat atmosfera unică 
pe care o poți trăi pe un 
Francisc Neuman populat 
aproape de capacitatea 
maximă! E clar că nivelul 
de spectaculozitate 
al meciurilor crește 
în momentul în care 
suporterii sunt prezenți, 
stimulul venit odată cu 
energia tribunelor este 
incredibil!

3 Implementarea 
sistemului VAR 
este tot mai 

aproape. Cât de mult va 
conta acest sistem într-

László "Gyuszi" Balint este un antrenor care și-a pus deja amprenta pe Casa Pariurilor 
Liga 1. A făcut din UTA, bătrâna doamnă a fotbalului românesc, o echipă redutabilă, 
care joacă mai bine cu fiecare sezon.

Interviu
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un campionat cu destule 
erori, mai ales în ultima 
perioadă?

Aștept și eu cu nerăbdare 
implementarea 
sistemului VAR, la fel 
ca mulți antrenori și 
conducători din fotbalul 
românesc. Cel puțin în 
acest sezon, aproape 
etapă de etapă au fost 
erori de arbitraj, care au 
influențat rezultatele 
unor meciuri, și implicit, 
clasamentul. Sunt convins 
că primii care își doresc 
implementarea acestui 
sistem sunt arbitrii, sunt 
convins că greșelile lor 
vor fi eliminate într-o 
proporție mare odată 
cu implementarea VAR-
ului, și va fi diminuată 
și această presiune care 
există în acest moment 
asupra fenomenului.

4 Echipa 
dumneavoastră 
a dominat 

majoritatea partidelor, 
însă rezultatele nu au 
fost pe măsura jocului 
prestat. Ce schimbări 
plănuiți pentru anul 
următor?

UTA a trecut, în această 
toamnă, printr-un 
fenomen paradoxal, jocul 
nostru foarte bun nu a 
fost corelat cu punctele 
câștigate... E clar că 
această situație a fost 
determinată, în primul 
rând, de greșelile noastre, 
am ratat incredibil de 
mult în multe partide, 
și, câteodată, primeam 
gol la prima ocazie 
a adversarului... Dar, 
consider că în viață, dar 
poate mai ales în fotbal, 
trebuie să mai ai parte și 
de șansă. Noi nu am avut 
șansă mai deloc în acest 
sezon, dar nu ne plângem 

și nu dezarmăm! 
Credem în continuare 
în potențialul nostru, ne 
bazăm pe progresul pe 
care l-a arătat echipa și, 
chiar dacă sună clișeic, 
vom munci în continuare 
mai mult și, sper eu, 
mai bine. O să facem și 
ceva schimbări la nivelul 
lotului, e normal, toate 
echipele caută să se 
întărească în această 
perioadă și sperăm ca 
noii jucători pe care îi 
vom aduce la UTA să 
vină cu acel plus de care 
avem nevoie pentru a ne 
eficientiza jocul.

5 UTA încheie anul 
pe locul 9, cu 27 
de puncte. Care 

ar fi concluziile acestui 
final an?

Nu suntem multumiți 
cu poziția din clasament, 
nici cu numărul de 
puncte care stă în dreptul 
nostru, pentru că jocul 
pe care l-am prestat în 
majoritatea partidelor 
nu este de acest nivel. 

Asta înseamnă că ne-a 
lipsit eficiența și asta vom 
căuta să o îmbunătățim 
în această pauză, atât 
prin transferuri, cât și prin 
procesul de antrenament. 
În schimb, sunt mulțumit 
de progresul pe care 
îl arată echipa, sunt 
mulțumit de faptul ca 
obiectivele majore pe 
care mi le-am propus 
la începutul sezonului 
sunt bifate, însă mereu 
este loc de mai bine. 
Procesul de dezvoltare 
al unei echipe necesită 
timp, iar drumul este, 
de multe ori, anevoios, 
plin de provocări. Noi 
rămânem perseverenți, 
fideli principiilor noastre 
și vrem să rămânem pe 
această cale, a dezvoltării 
echipei și, implicit, a 
clubului. Doresc, pe 
această cale, să transmit 
Sărbători Fericite și 
împlinire sufletească 
tuturor iubitorilor 
fotbalului din România, 
iar noul an să ne găsească 
pe toți sănătoși și cu 
putere de muncă!
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La el auzisem, cu ceva 
vreme în urmă, celebrul 
argument pentru care 
Lucescu trebuia să joace 
la mijloc, în naţională, cu 
Ţicleanu şi nu cu Augustin. 
„E mai bun, dom’le, 
Augustin, zicea unul că-s 
eu dinamovist, dar e mai 
luptător, e mai muncitor, 
Ţicleanu e mai tehnicuţ, 
aşa, dar e tot cu fuga, e mai 
fragil…” „Dom’le, zice doctorul 
– pe care îl am şi acum în faţa ochilor, 
înalt, peste 1.90, cu ochelari, undeva pe 
la 45-50 de ani – dom’le, dacă e luptător, 
să se ducă, dom’le, în Afganistan, că au 
intrat ruşii acolo şi au nevoie de oameni, 
am auzit.” „Hai, dom’ne, că dumneata tot 
timpul faci mişto! Dom’ doctor, vă zic eu, 
e mai harnic, mai muncitor Augustin…” 
„Păi, dom’le, dacă e muncitor, angajaţi-l 
la Uzinele Republica, la Ţevi Sudate, la 
Electromagnetica, undeva, dacă zici că 
e muncitor… Eu vorbeam de fotbalişti, 
nu de muncitori… Mai ţii minte meciul 
cu Bordeaux, ce gol a dat? Dar ăla cu 
Norvegia? Dar acum cu nemţii, ce pasă i-a 
pus lui Crişan?Dar dacă mata vrei vreun 
luptător, ţi-am zis, fă o cerere la ruşi, că cică 
în Afganistan e criză de efectiv…”

…Doctorul era acolo, mai toţi din jurul lui 
zâmbeau. Era, într-adevăr, în formă. M-am 
apropiat şi, o secundă, am avut impresia 
că mi-a făcut cu ochiul. Nu, nu era o 
impresie, chiar aşa făcuse. Şi a continuat 
apoi ce începuse. Lipit de grup, am căutat 
să-l am tot timpul în faţă, să-l văd când 
spune ce spune. Dacă închid ochii, îl văd şi 
acum şi mă văd şi pe mine. Uşor pe vârfuri, 
strângând în mâini, cum am zis, „Sportul” 
din ziua aceea. Cronica lui nea Mache. 
Articolul de fond al lui nea Vanea. (Peste 
11 ani aveam să fim toţi trei în aceeaşi 
redacţie, doar că ziarul nu se mai numea 
„Sportul”, ci „Gazeta Sporturilor”.)

„Domnilor, zicea doctorul, Craiova e o 

ţară în sine. În România asta 
penibilă, securistică, bolnavă, 
cum vreţi să-i ziceţi, că mie de 
Ceauşescu nu mi-e frică („are 
o soră în America, zice cineva, 
d-aia nu-i e frică, ştiu io, dar 
noi, ăştilanţi, ce facem?!”), 
domnilor, dom-ni-lor!, după 
ce i-a eliminat pe nemţi 
ieri, gata, nu-i mai zicem 
Universitatea, ci Republica 
Federală Craiova. E altă lume 
acolo! Aţi mai văzut în Europa 

asta public ca la ei? Că mă uit şi eu pe 
bulgari, pe sârbi, că am un văr la Reşiţa, pe 
ce apuc, pe rezumate de meciuri, de cupe 
europene… Nicăieri! Nicăieri n-am văzut 
ce-a fost ieri la Craiova. Jur! Da’ pe Balaci 
l-aţi văzut? Cum a bătut lovitura aia liberă? 
Aa?Doamne, pupa-ţi-aş tălpile, ce stil are 
băiatul ăsta! Dacă blondu’ nu e cel mai 
mare jucător din Europa la ora asta, să-mi 
ziceţi pleacă, doctore şi nu mai calc pe-aici! 
Acesta e cancelarul fotbalului românesc! 
Fiţi atenţi! Dacă Dinamo nu-şi bagă coada, 
fac ăştia ceva, îl arestează pe Păunescu, 
pe mă-sa lu’ Crişan, găsesc ei ceva, ăştia, 
oltenii fac cea mai tare echipă din lume! 
Eu sunt cu Steaua, mă ştiţi de zeci de 
ani…, dar Craiova asta e cea mai frumoasă 
echipă pe care am văzut-o vreodată! Uite, 
puştiu’ ăsta va fi cel mai norocos, că el 
ţine cu Craiova, l-am simţit. Ţii cu Craiova, 
este?” Zâmbesc şi dau ca prostu’ din cap. 
Da, ţin. „Da, dom’ doctor, ţin…” „Ştiam, că 
te urmăresc. Păi, mă, câţi ani ai tu? Paişpe, 
cinşpe, că eşti la liceu, n-ai mai mult…” 
„Şaişpe”, zic eu. „Uite, tinere, ai şaişpe ani. 
Ţine minte ce-ţi zice acum doctoru’. Zece 
ani de-acum înainte, Craiova va da ora 
exactă în fotbalul românesc. Chiar dacă 
îmbătrânesc ăştia, vor veni alţii…Toată 
lumea o să vrea să joace la Craiova, crede-
mă. Doar să nu vă facă ăia de la Securitate 
ceva, că ăştia sunt în stare de orice… Dar 
aia e ţara voastră, unde o să vrem să fugim 
cu toţii într-o zi, puştiule! Ţine minte!”

CRONICĂ
Între Augustin și Țicleanu (II)
  realizată de Marius Mitran

Cr
on

ică
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CronicăAm ţinut. Dar Craiova a murit peste o 
lună, în semifinala cu Benfica, la golul lui 
Filipovici. Sau la bara lui Crişan, totuna… 
Apoi a mai murit o dată peste un an, 
când Arezanov, în februarie ’84, i-a rupt 
piciorul lui Balaci. Definitiv Republica 
Federală Craiova a încetat să mai existe 
în 1985, când Balaci cu Zoli Crişan şi cu 
Donose au fost împinşi să plece din 
oraş, când Ţicleanu, ca să-l salveze pe 
Geolgău, care semnase cu Sportul, s-a 
dus el însuşi în Regie, când Beldeanu a 
plecat la Vâlcea, apoi în ’86, când Cami a 
fost luat de Dinamo. Apoi anul următor, 
când Ungureanu a fost luat de Steaua şi 
apoi peste încă un an, când Lung a ajuns 
şi el în Ghencea. Şi tot aşa. Craiova, care 
era de fapt un regat şi nu o republică, 
aşa cum credea dom’ doctor, a murit de 
mai multe ori şi succesiv. Când lui Adrian 
Păunescu i-au luat revista şi Cenaclul, în 
iunie 1985, când Ştefan Andrei a fost demis 
de Ceauşescu din postul de ministru de 
externe. Când.

…Azi nici nu ştiu dacă Republica aceea a 
doctorului, a mea şi a noastră, dar mai ales 
a lor, mai există dincolo de vis. Poate că 

nici doctorul nu era doctor. Poate că nici 
primăvara aceea n-a existat. Cine ştie dacă 
Păunescu a scris vreodată vreun imn? 
Cine ştie cine mai avea un cântec şi-n 
priviri? Şi cine avea parte rareori de bucurii, 
cică doar în unele duminici, pe la nunţi? 
Cine ştie că ar fi cântat Tudor Gheorghe, 
cândva, despre o iubire alb-albastră care 
la Craiova ar fi fost mereu? Ce-nseamnă 
mereu? Şi, mai ales, ce-nseamnă iubire 
într-un oraş care e pe cale fie să se dizolve 
într-un trecut care nu se mai repetă, fie 
să se agaţe de-o speranţă pe care nişte 
oameni o sădesc în sufletul lor, aproape 
cu forţa. Iar noi, obişnuiţi din anii aceia 
să ne fie făcut răul cu forţa, aproape că 
nu înţelegem că acum ni se face bine cu 
tot dinadinsul. Craiova de azi chiar are un 
cântec şi-n priviri. Şi, poate, şi-o lacrimă. 
Republica Federală, desigur, că până 
la Regatul de atunci mai avem ceva de 
tras. A, şi să nu uit: aveam cinşpe ani, nu 
şaişpe. Şi Negrilă dăduse golul calificării 
cu Kaiserslautern. Corner Balaci, după un 
şut de la 30 de metri al lui Cami, portarul 
respinsese greu. Apoi corner bătut de Ilie şi 
Negoro, din 6 metri, cu stângul, sub bară…
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