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EDITORIAL
Un început de an și o dilemă
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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O dilemă, da, și nu 
una veche, precum cele 
din revista lui Andrei 
Pleșu, ci una în ton cu 
anul 2022 în care tocmai 
întreaga omenire a 
intrat. M-am hotărât 
să o discutăm și, prin 
urmare, iat-o: oare 
Planeta Fotbal poate 
suporta organizarea 
unui turneu final de 
campionat mondial 
la fiecare doi ani? 
Cu turnee finale de 
campionat european, cu meciuri în 
Liga Națiunilor, cu toate adunându-se 
peste zecile de etape din fiecare ligă, cu 
meciuri de Cupă, de Cupă a Ligii, unde 
e cazul, cu jocuri în cupele europene, 
asta ca să rămânem pe continentul 
nostru cu discuția. Pe scurt, câte jocuri 
poate susține într-un an calendaristic, un 
jucător de fotbal?

Acum e undeva la cota cincizeci, și, 
cu cât e dovedit mai valoros, făcând 
parte dintr-o echipă mai puternică, ei 
bine, cu atât mai mult va fi solicitat. El 
va juca până în fazele finale ale UEFA 
Champions League sau ale Ligii Europa, 
el se va bate la titlu sau pentru un loc 
în cupele europene până în luna mai a 
sezonului de toamnă-primăvară, apoi, 
din iunie va pleca la echipa națională 
pentru a juca în competițiile pe care le 
aminteam, Liga Națiunilor, Euro, Cupa 
Mondială, după caz. Iar cazurile devin, 
după cum observăm, tot mai multe, iar 
resursele fizice, în mod logic, tot mai 
reduse. Acesta e viitorul fotbalului? Sau 
e, deja, prezentul? A început un An Nou, 
pe care, cu toții, ni-l dorim mai bun, dar 
viteza cu care lucrurile se desfășoară în 
jurul nostru e tot mai puțin ofertantă la 

capitolul speranță. E 
doar o impresie sau e 
însăși realitatea?

“Sportul și politica 
nu se amestecă”, scria 
Michel Caillat, celebrul 
jurnalist francez al 
anilor ‘70-‘80. Dar este 
evident că sportul are 
o politică proprie, care 
dictează ritmul nu doar 
al competiției, ci și, prin 
intensitate, chiar pe cel 
al evoluției din teren a 
sportivului.

Nu e imposibil nimic într-o lume în 
care totul se poate calcula și înfăptui, nu-i 
așa?

Da, dar cu ce consecințe? Spectrul 
politicii, după cum scrie Michel Caillat, 
impune și dispune. Iar epoca marilor 
competiții nu era nici pe departe atât 
de aglomerată în acei ani, precum 
este în zilele noastre. Și atunci, vorba 
revoluționarului, ce-i de făcut?

Simplu, aș spune că o pauză. Sau, 
concret, și mai multe pauze. Pentru 
că, în mod indubitabil, calitatea jocului 
crește direct proporțional cu timpul 
de recuperare pe care un sportiv, un 
fotbalist îl are la dispoziție. E o vorbă mai 
veche, dar atât de adevărată: nu vorbim 
despre mașini, vorbim despre oameni. 
Totuși!

Sigur, un campionat mondial la fiecare 
doi ani, eventual și cu 48 de echipe 
calificate la turneul final, ar aduce 
mai mulți bani, ar produce mai multă 
vizibilitate, ar da mai multe șanse unor 
echipe naționale de a se vedea în elita 
fotbalului. Doar că ideea de elită ar 
deveni ea însăși discutabilă, în timp ce 
efortul din teren ar fi inuman…



PAGINA 3

BULETIN INFORMATIV //  7 IANUARIE 2021

CFR Cluj
Claudiu Petrila (21 de ani) a avut un 2021 foarte bun. În prima 
parte a evoluat în tricoul celor de la Sepsi, pentru care a înscris 
de trei ori în play-off-ul ediţiei 2020/21, iar din vară a revenit la 
CFR, unde a marcat de patru ori, a oferit două pase decisive şi a 
scos un penalty. De asemenea, Otto Hindrich (19 ani) este o mare 

surpriză plăcută, el încheind anul ca titular în poarta liderului. Nu a primit 
gol în șapte dintre cele opt meciuri bifate pentru clujeni!

FCSB
Politica roş-albaştrilor din ultimul timp s-a îndreptat tot mai mult spre tineri, 
dovadă fiind faptul că în sezonul precedent FCSB a fost echipa cu cei mai 
mulţi jucători eligibili U 21 utilizaţi - 26 de fotbalişti. Pe lângă Andrei Vlad, 
Andrei Cordea, Adrian Şut sau Darius Olaru, jucători cu peste 50 
de meciuri pe prima scenă la startul campionatului, o atenţie 

deosebită merită și mai tinerii Octavian Popescu (19 ani / 4 goluri / o 
pasă decisivă / două penalty-uri scoase) şi Ianis Stoica (19 ani / 5 goluri 
/ două pase decisive / un penalty scos). Iar din spatele acestora vin alte 
două promisiuni pentru 2022, Alexandru Musi (17 ani) şi portarul Ştefan 
Târnovanu (21 de ani).

FC Voluntari
Revelaţia primelor 21 de etape a fost echipa în care Liviu 
Ciobotariu a echilibrat perfect experienţa unor jucători 
precum Tamaş, Armaş, Nemec, cu tinereţea, iar aici îi găsim 
pe Ion Gheorghe (22 de ani / 5 goluri / 4 pase decisive) şi Mihai 
Maximilian Popa (21 de ani), ultimul fiind portarul care s-a 

evidenţiat prin intervenţiile sale decisive şi care şi-a câştigat statutul de 
titular.

FC Botoşani
Bogdan Racovițan (21 de ani) este numele pe care moldovenii l-au scos 
din joben în acest sezon. Născut şi crescut în Franţa, a venit la 
Botoşani în februarie 2021, iar în ediţia curentă este unul dintre 
integralişti. Ocupă locul al treilea la capitolul "dueluri defensive 
câştigate", cu o medie de șapte asemenea acțiuni pe meci, fiind 

depăşit doar de mult mai experimentaţii Ionuţ Larie şi Erico da Silva. 
Prestaţiile sale i-au adus şi prima selecţie în echipa de tineret a României. 

Universitatea Craiova
Oltenia a fost şi va rămâne mereu un loc nesecat de talente, iar Universitatea 
tratează cu mare responsabilitate acest capitol. Astfel, alături de consacraţi, 

FEATURE
Viitorul fotbalului românesc
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Şi în acest sezon din CASA Pariurilor Liga 1, mai mulţi jucători de perspectivă s-au făcut 
remarcați. 
Vă prezentăm o listă scurtă cu tinerii fotbalişti (sub 23 de ani) care s-au evidenţiat la 
cele 16 echipe din principala competiţie internă:

Feature
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i-am găsit pe Jovan Markovic (20 de ani / 6 goluri), un atacant născut la Belgrad, 
dar crescut în Corabia lui Oblemenco, care, în ciuda vârstei, are un fizic impunător 
şi execuţii de vârf veritabil, dar şi pe băileşteanul Ştefan Baiaram (18 ani 
/ două goluri). Lor li se adaugă George Cîmpanu (21 de ani / 3 goluri / 
două pase decisive / un penalty scos), adus în toamna anului 2020 de la 
FC Botoşani. Cât despre 2022, gândurile multor fani se îndreaptă spre 
Atanas Trică (17 ani), nimeni altul decât nepotul legendarului Ilie Balaci şi 
fiul multiplului campion Eugen Trică.

Farul Constanţa
Academica Gheorghe Hagi, pepiniera care a produs cei mai mulţi jucători 
în ultimii ani, vine şi în acest sezon cu propuneri solide, printre care se 
numără Alexi Pitu (19 ani / 4 pase decisive), unul dintre cei mai buni din 
campionat la capitolul driblinguri (61 de driblinguri), Enes 
Sali (15 ani / un gol), care a devenit cel mai tânăr marcator din 

istoria principalei competiţii interne, Eduard Radaslavescu (17 ani / 8 
prezenţe / 4,8 recuperări pe meci în jumătatea adversă) şi Constantin 
Grameni (19 ani / 13 prezenţe / 80 % procentul paselor corecte). Iar viitorul 
apropiat ar putea fi şi al lui Nicolas Popescu, debutant în toamna anului 
care tocmai s-a încheiat.

Rapid
Revenirea Rapidului în CASA Liga 1 s-a văzut în tribune, de unde 
fanii şi-au condus echipa aşa cum doar ei ştiu, dar şi în teren, 
locul în care căpitanul Cristian Săpunaru şi tinerii Rareş Ilie (18 
ani / un gol / 3 pase decisve), Ştefan Pănoiu (19 ani / un gol) sau 
Antonio Sefer (21 de ani / două pase de gol) au dus mai departe 

spiritul giuleştean. Celor trei li se adaugă un alt jucător de perspectivă, 
Albert Stahl (22 de ani / un gol / o pasă decisvă), transferat de la Astra.

FC Argeş
Piteştenii punctează la acest capitol cu doi jucători din linia 
mediană, cu reale calităţi ofensive, Alexandru Işfan (21 de 
ani / un gol / 27 de şuturi expediate), titular în 16 meciuri şi 
Cristian Dumitru (20 de ani / un gol / o pasă decisvă), fotbalist 
împrumutat de la FCSB.

UTA Arad
Arădenii se pot mândri cu David Miculescu (20 de ani / 6 goluri), 
un fotbalist cu o tehnică remarcabilă, prezent în dese rânduri 
la finalizare, el fiind în ediţia curentă nu doar un tânâr de 
perspectivă, ci unul dintre cei mai buni jucători din campionat. 
Totodată, Damian Isac (20 de ani) şi Paul Mercioiu (18 ani) sunt 

două nume interesante pentru viitor.

Sepsi OSK
Cu siguranţă, Nicolae Păun (22 de ani / un gol / două penalty-uri 
scoase) este cel mai mare câştig al covăsnenilor din 2021 la acest 
capitol, an în care a debutat pe prima scenă şi a devenit titular 
incontestabil. Pe listă speranţelor poate fi trecut cu încredere 
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Featureşi Andres Dumitrescu (20 de ani / un gol), prezent pe teren în 13 jocuri din sezonul 
actual, dar şi Rareş Ispas (21 de ani), fotbalist împrumutat de la CFR Cluj.

Chindia
Marco Dulca (22 de ani / 2 pase de gol) este jucătorul care a 
făcut pasul de la speranţă la certitudine, evoluţiile sale fiind de 
fiecare dată consistente. Pentru viitor, Marian Şerban (21 de ani / 
două pase decisive), Răzvan Matiş (20 de ani / un penalty scos) şi 
Alexandru Jipa (19 ani) sunt trei nume care merită urmărite.

CS Mioveni
Împrumutat de la FCSB, Răzvan Ducan (20 de ani) se numără 
printre portarii care s-au remarcat în primele 21 de etape, în 
dreptul lui fiind consemnate de InStat 17 intervenţii decisive şi un 
procent de 94 % la capitolul ieşiri reuşite pe centrări.

Gaz Metan
Instalarea lui Ilie Poenaru a însemnat şi prezenţe tot mai dese 
pentru doi jucători de 20 de ani, Mihai Lixandru şi Raul Şteau, 
ultimul reuşind şi un gol de trei puncte în meciul cu FC Argeş, 
câştigat de medieşeni în deplasare.

FC U Craiova 1948
Robert Dimitrie Popa (18 ani) şi Dragoş Albu (20 de ani / două 
pase decisive). Primul a prins opt meciuri în poarta oltenilor şi are 
un procent de 100 % la capitolul ieşiri reuşite pe centrări (22 din 
22), iar cel de-al doilea a purtat de 15 ori banderola de căpitan.

Dinamo
Deşi gruparea bucureşteană trece prin cea mai grea perioadă din istoria 
clubului, pepiniera roş-albilor continuă să producă jucători care ar putea fi 
soluţii pentru viitorul formaţiei din "Ştefan cel Mare". Șase tineri 
autohtoni au debutat în ediţia curentă pe prima scenă, printre ei 
aflându-se Ionuţ Amzar (18 ani) şi Deniz Giafer (20 de ani), aceştia 

alăturându-se mai experimentaţilor Andrei Bani (19 ani / o pasă decisivă), 
Marco Ehmann (21 de ani), Ricardo Grigore (22 de ani / o pasă decisivă) sau 
Robert Moldoveanu (22 de ani / o pasă decisivă / un penalty scos).

Academica Clinceni
Ilfovenii nu au mai avut prestaţiile din ediţia precedentă, lotul 
acestora suferind multe modificări. Totuşi, Robert Ion (21 de ani / 
un gol / o pasă decisivă), jucător împrumutat de la FCSB, poate fi 
trecut pe lista fotbaliştilor de perspectivă.
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FEATURE
Echipa ideală a fotbaliștilor străini în anul 2021

PORTAR

MIJLOCAȘI

FUNDAȘI
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

FCSB 

FC VOLUNTARI  

CFR CLUJ 

CFR CLUJ  

FC BOTOŞANI 

Mirko       
Pigliacelli        

Christopher       
Braun          

Paulo       
Vinícius          

Igor      
Armaș          

Mario     
Camora         

Billel       
Omrani          

28
ANI

30
ANI

37
ANI

34
ANI

35
ANI

28
ANI

Singurul integralist din ediţia trecută, Mirko a fost titular şi în 
acest sezon în care a bifat 17 meciuri în poarta craiovenilor.

Integralist, a contribuit la parcursul excelent al moldovenilor 
cu un gol şi trei pase decisive.

Prezenţa brazilianului în centrul defensivei roş-albaştrilor a 
adus siguranţă echipei. Continuă să fie un exemplu de fair-
play, fără vreo etapă de suspendare în 131 de meciuri disputate 
în Liga 1!

Căpitanul ifovenilor este un exemplu de profesionalism, 
experienţa sa fiind un mare câştig pentru echipa care a 
terminat anul pe podium.

Aflat în al 11-lea sezon pe prima scenă din România, 
căpitanul clujenilor a rămas acelaşi motivator capabil să o 
conducă pe CFR spre noi succese.

A trecut peste problemele din sezonul precedent. A înscris 
de cinci ori şi a oferit două pase decisive.
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ATACANȚI

ANTRENOR

FC BOTOŞANI  

FC VOLUNTARI 

FC BOTOŞANI  

FARUL 

FC VOLUNTARI 

SEPSI OSK 

Malcom       
Edjouma         

Vadim        
Raţă        

Hervin        
Ongenda        

Jefté        
Betancor       

Adam        
Nemec       

Cristiano        
Bergodi        

25
ANI

28
ANI

26
ANI

28
ANI

36
ANI

57
ANI

Un nou nume pe care moldovenii îl lansează în Liga 1. Patru 
goluri, două pase decisive şi cinci prezenţe în "Echipa etapei".

Liviu Ciobotariu i-a pus excelent în valoare şi calităţile ofensive, 
dovadă fiind cele șase goluri şi trei pase decisive reuşite în 
primele 21 de etape.

A fost unul dintre jucătorii responsabili cu spectacolul! Trei 
goluri şi cinci pase decisive în 20 de jocuri.

Este liderul din clasamentul golgheterilor, în dreptul său fiind 
trecute 11 reuşite.

Un veritabil număr 9, foarte util în jocul practicat de FC 
Voluntari, revelaţia primelor 21 de etape. A înscris de patru ori şi 
a oferit o pasă de gol.

Instalat în timpul sezonului, experimentatul tehnician italian 
şi-a impus rapid stilul de joc, iar rezultatele muncii sale sunt 
vizibile.
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Uneori, viaţa lipeşte 
secvenţe separate mult în 
timp, le explică sau măcar le 
luminează pentru ca tu, care 
le-ai trăit, să le poţi înţelege, 
dacă nu la vremea lor, măcar 
într-o perioadă cu recurs şi 
acces la memorie.

În primăvara lui 1982 s-a 
derulat o crâncenă bătălie 
la care, aproape licean fiind, 
am asistat, mai mult sau 
mai puţin direct. Era, de fapt, 
o dublă bătălie pe care o urmăream cu 
sufletul la gură şi pe care mi-o amintesc 
perfect acum, după 40 de ani. Prima, 
evident, lupta pentru titlu a Craiovei, în 
cel mai bun an din istoria ei, pierdută 
în faţa unui Dinamo mai modest, dar 
împins uneori din spate de arbitri şi de 
superficialitatea uneori autodistrugătoare 
a oltenilor. Mă uit pe ziarele acelor zile şi 
ajutorul primit de Dinamo e destul de 
evident. E drept şi că, lider fiind cu 5 etape 
înainte de final, Universitatea (fără mulţi 
titulari...) pierde, pe 31 mai 1982, cu 0-4 
derby-ul din Ştefan cel Mare şi supremaţia 
din fotbalul acelor ani. Fusese campioană 
două ediţii la rând, umplea până la refuz 
toate stadioanele ţării şi avea 7 titulari în 
echipa naţională... Sau 8.

Revenind însă la ceea ce se întâmpla 
în Bucureşti, sentimentul general era 
că Giuleştiul domina duelul cu Steaua şi 
Dinamo. Şi asta în condiţiile în care Rapid 
juca în B, iar Steaua şi Dinamo se băteau 
la titlu! Ei bine, tocmai despre această a 
doua bătălie a acelei primăveri vreau să 
povestesc. Vărul meu, Marian Cojocaru, 
jucător la juniorii Rapidului, la grupa 
celebrului Ion Costea (titular în anii ’30 în 
marea echipă a giuleştenilor cu Baratky, 
Ionică Bogdan sau Raffinsky), mă trezeşte 
într-o dimineaţă de duminică pentru că 
îi promisesem că mergem la meci, pe 
Ghencea. 

Mai fusesem, cu câteva săptămâni în 

urmă, pe „23”, la un cuplaj: 
Progresul – Sportul 1-2, cu 
două goluri Mircea Sandu 
şi Dinamo – Steaua 2-1, 
unde i-am ţinut pumnii 
Stelei până la disperare, mai 
ales că a şi condus, după 
un penalty transformat de 
Majaru (Bumbescu, care 
juca la Dinamo, îl doborâse 
în careu pe Ralea, vârf la 
Steaua, alături de... Sertov!). 
Dar Mulţescu a egalat şi apoi 

Dudu Georgescu, intrat la pauză în locul 
lui Văetuş, s-a desprins de Sameş şi a adus 
victoria pentru Dinamo. Fusese un meci 
urât, cu nervi, cu pumni împărţiţi de Dinu 
şi Ion Marin de o parte, Iovan, Florin Marin 
şi Tudorel Stoica de partea cealaltă.

Aşadar, alături de Marian, acum, spre 
Ghencea, autobuz, troleu şi... răsuflarea 
tăiată! Rapid – Petrolul, derby-ul pentru 
promovare, se juca, doamnelor şi 
domnilor, cu peste 30.000 de oameni în 
tribune! La cuplajul de care am pomenit 
fuseseră mulţi, desigur, dar nu mai mulţi 
de 30000...  Meci de B, dar ce meci...

Şi acum, secvenţele lipsă. 12 ani mai 
târziu, în redacţia Gazetei Sporturilor, de 
vorbă cu redactorul-şef adjunct, nea Bebe, 
adică maestrul Constantin Firănescu. 
Zice nea Bebe: „Mariuse, şi zici că ai fost 
în Ghencea duminica aia? Cred că erau 
30.000 de oameni! Ce meci! Şi ce Rapid! 
(nea Bebe, rapidist o viaţă...) Dar ştii că 
ne-au sunat de la Partid atunci, să scriem 
la ziar că rapidiştii nu şi-au respectat 
adversarul... Şi ştii de ce ?!” „De ce, nea 
Bebe?” „Păi la sfârşit era 3-1 sau 4-1, nu 
mai ştiu, şi ai noştri nu le-au mai dat 
mingea până n-a fluierat arbitrul de final! 
Stadionul în delir, dar lor, acolo, la oficială, 
nu le-a plăcut...” „Şi ai scris, nea Bebe?” 
„Am scris ceva cu toţii, nu mai ştiu ce...”

Secvenţa a treia. Mă duc la colecţia 
„Sportul” din 1982 şi iată ce găsesc în ziarul 
de luni, 24 mai: „Revanşa Rapidului” – 

CRONICĂ
Rapidul lui Ion Ion și Nae Manea
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Etapa 30. Cronică de Constantin Firănescu. 
Rapid – Petrolul 5-1. Au jucat în faţa a peste 
30.000 de spectatori. Rapid: Ion Gabriel 
– I. Popescu, Belu (’66 Tiţă), Pârvu, Ispas 
– Paraschiv (’21 Trifu), Ion Ion, Şt. Popa – 
Cojocaru, Damaschin, Manea. Petrolul: 
Haralambie – I. Cojocaru, Stanciu, Butufei, 
Toma – Lazăr (’38 Pancu), Cozarek, Bratosin 
– Grigore, Toporan (’58 Gălăţeanu), Libiu. 
Iar nea Bebe, după ce trecea în revistă 
golurile (min. 4 – Manea, „cap” la centrarea 
lui Cojocaru, min. 11 – Damaschin, min. 18 
– Cozarek, min. 82 – Şt. Popa din penalty, 
min. 84 – Manea), încheia aşa: „Detaşaţi 
clar, la un scor care poate fi socotit niţel 
exagerat în raport cu desfăşurarea jocului, 
giuleştenii vor umbri însă finalul meciului 
printr-o nesportivă plimbare a balonului 

în propria jumătate de teren.” Adică, pe 
şleau, tiki-taka Rapidului, cu zeci de pase 
consecutive, trebuia interzisă! Noroc că 
Marius Popescu a ţinut cu nea Bebe şi a 
scris, în acelaşi număr de ziar, un editorial 
intitulat „Balaci, Nilsson, Sameş şi Rapidul” 
care se sfârşea aşa: „P.S. Ce stadion 23 
August, derby-ului Rapid – Petrolul i-ar 
fi trebuit o Maracană pentru a putea 
curpinde valurile nesfârşite ale unor 
simpatizanţi nebuni, nebuni, nebuni şi 
superbi în formidabila lor pasiune.”

Să vă mai spun că, etapa următoare, 
Rapidul avea să piardă cu 0-1 la Sibiu, cu 
Şoimii I.P.A., şi odată cu meciul acela şi 
promovarea?! Mai erau 3 etape şi tiki-taka 
nu mai ajuta la nimic, promova Petrolul.

Cr
on

ică
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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




