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EDITORIAL

Fotbal în mileniul trei
Justin Ștefan, Secretar General LPF

Dezvoltarea fotbalului,
din toate punctele de
vedere, reprezintă o
realitate care nu mai
trebuie demonstrată.
Este o evidență nu doar
a ideii de competiție
în sine, dar și o
dovadă a amplitudinii
economice, financiare și
comerciale a unui sport
mai degrabă popular
decât elitist, în ciuda
numerelor mari în care
se încadrează, indiscutabil.
Un veac și jumătate de când a fost
inventat și, deja, anii, nu doar că par,
dar și sunt mulți. În aceste condiții
am fi tentați să credem că spirala
emancipării a cuprins totul în materie
de dezvoltare. Nu mai vorbim aici despre
eroii fenomenului fotbal, deși poate că ar
trebui să o facem, să nu ocolim subiectul.
Este vorba de jucători și antrenori, cei
mai vizibili și cei mai importanți, asta fără
nici o îndoială.
Mileniul transformărilor globale nu
putea să nu influențeze sportul-rege.
De aici și recunoașterea importanței
fotbalului, dar și dificultatea tragerii unei
linii de bilanț.
Revenim la jucători, ale căror cote au
explodat, efectiv, ca și cele ale marilor
antrenori. Ce se mai poate spune, și nu
s-a spus deja, despre Cristiano Ronaldo,
Leo Messi, Robert Lewandovski ori Kylian
Mbappe? Adevărate motoare financiare,
numele mari din fotbalul mondial au
impus, grație talentului, o nouă ierarhie,
dincolo de cea demonstrată pe teren. Se
joacă pe sume exorbitante, se cer și se
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impun noi “zerouri”, e
limpede.
Întrebările care
se impun sunt mai
multe, dar măcar două
rămân în grupul celor
cu prioritate: până
când și până unde se
va escalada această
spirală a premianților și,
totodată, a premiaților?
E vorba de un “show
must go on”, la infinit?
Cel mai probabil și,
pe cât se poate omenește prevedea,
lucrurile nu se vor opri aici, semn că,
financiar, fotbalul deține și provoacă
resurse. Doar că un anume decalaj va
începe să fie tot mai pregnant, între cei
care, teoretic, trebuie să joace același joc.
Practic, însă, fiecare vede și joacă
altceva. O solidaritate e necesară,
fără doar și poate, dar mi-e teamă că
e tot mai puțin posibilă. Va trebui să
ne obișnuim cu această “nouă ordine
mondială” determinată de mirajul
gazonului și nu numai…
Secolul 20 a fost al fotbalului romantic,
tehnic, și exportator de povești. Și de
eroi. Ceea ce a urmat și ceea ce se vede
că se întâmplă nu exclude eroul, vedeta,
superstarul.
Ba, dimpotrivă, le amplifică impactul.
Dar va micșora aria de răspândire a
performanței.
O realitate, un adevăr cu care suntem
obligați să ne obișnuim. Prețul succesului
va fi plătit astfel de către toată lumea, iar
triumful va fi extrem de selectiv.
În definitiv, fotbalul nu e oglinda
societății?

FEATURE

CASA Pariurilor Liga I sub lupa InStat
InStat este o companie de analiză a performanței sportive, partener al Ligii
Profesioniste de Fotbal și, implicit, al cluburilor din CASA Pariurilor Liga I. Această
platformă web analizează performanța echipelor și jucătorilor și oferă accesul la o
gamă largă de statistici individuale sau de echipă.
Vă prezentăm 10 statistici interesante prelucrate de InStat la finalul primelor 21 de
etape ale sezonului 2021-2022:
Top index InStat:

Top ocazii de gol pe meci:
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Cei zece care au speriat portarii
Material realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Golul înseamnă sarea și piperul fotbalului, iar CASA Pariurilor Liga I are fotbaliști cu
profil ofensiv remarcabil. Buletinul Informativ al Ligii Profesioniste de Fotbal vă
prezintă un TOP 10 al jucătorilor cu cele mai multe contribuţii ofensive în primele 21 de
etape (gol + pasă decisivă + penalty scos şi transformat de un alt coleg):

1. Andrei
Ivan
13

10

GOLURI
PRODUSE

2

GOLURI
MARCATE

1

PASE
DECISIVE

PENALTY
SCOS

Universitatea Craiova

2. Jefte
Betancor
12

11

1

12

9

3

10

7

3

10

5

5

GOLURI
PRODUSE

GOLURI
MARCATE

PASĂ
DECISIVĂ

Farul Constanța

3. Florin
Tănase
GOLURI
PRODUSE

GOLURI
MARCATE

PASE
DECISIVE

FCSB

4. Bogdan
Rusu
GOLURI
PRODUSE

GOLURI
MARCATE

PENALTY-URI
SCOASE

CS Mioveni

5. Ciprian
Deac

GOLURI
PRODUSE
CFR Cluj
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GOLURI
MARCATE

PASE
DECISIVE

6. Ronaldo
Deaconu
10

3

7

9

8

1

9

6

3

9

5

4

8

7

1

GOLURI
PRODUSE

GOLURI
MARCATE

PASE
DECISIVE

Gaz Metan

7. Deian
Sorescu
GOLURI
PRODUSE

GOLURI
MARCATE

PASĂ
DECISIVĂ

Dinamo

8. Vadim
Raţă
GOLURI
PRODUSE

GOLURI
MARCATE

PASE
DECISIVE

FC Voluntari

9. Ion
Gheorghe
GOLURI
PRODUSE

GOLURI
MARCATE

PASE
DECISIVE

FC Voluntari

10. Juan
Cascini
GOLURI
PRODUSE

GOLURI
MARCATE

PASĂ
DECISIVĂ

Academica

Îi urmează Adrian Bălan (Rapid: 8 goluri produse - 5 marcate, două pase decisive),
Ianis Stoica (FCSB: 8 goluri produse - 5 marcate, două pase decisive, un penalty scos) și
Hervin Ongenda (FC Botoşani: 8 goluri produse - 3 marcate, 5 pase decisive).
PAGINA 5

Feature

BULETIN INFORMATIV // 14 IANUARIE 2022

INTERVIU

Interviu cu Jean Vlădoiu
(manager general FC Argeș)
realizat de Marius Duinea și Octavian Țopa

FC Argeș se apropie cu pași repezi de startul părții secunde a sezonului. Primul meci
oficial din 2022 pentru echipa de fotbal a Piteștiului este programat vineri, 21 ianuarie,
de la ora 20.00, pe propriul teren, cu Dinamo București. Piteștenii au pregătit returul
în cele mai mici amănunte la Centrul Național de Pregătire de la Mogoșoaia. Jean
Vlădoiu, managerul general al clubului FC Argeș, are așteptări mari de la fotbaliștii
pregătiți de Andrei Prepeliță și Mihai Ianovschi.

1

Este pregătită
FC Argeș pentru
partea secundă a
sezonului?
Eu consider că da! Am
făcut o pregătire foarte
bună la Mogoșoaia, cu
câte două antrenamente
pe zi. Condițiile au fost
foarte bune. Am avut
și două meciuri de
verificare. Lotul pe care
îl avem este unul bun
pentru ce ne-am propus
în acest an. Consider
că suntem pregătiți în
momentul acesta.

2

În primele două
etape, FC Argeș
întâlnește două
echipe implicate în
lupta pentru evitarea
retrogradării. Credeți că
va fi ușor?
Primele două meciuri
sunt foarte importante.
Dinamo e o echipă care
dacă va pierde cu noi îi
va fi foarte greu să evite
retrogradarea. Apoi vom
ieși la Craiova, o echipă
aflată în zona minată a
clasamentului. Este foarte
important să începem

bine returul pentru a
putea realiza ce ne dorim.
Nu avem voie să facem
pași greșiți pentru a tinde
spre primele șase locuri.

3

La Pitești se
vorbește de playoff. Este realizabil
acest obiectiv?
Nu numai la Pitești se
vorbește de play-off.
Cred că sunt foarte
multe echipe care își
doresc să prindă playoff-ul, dar nu spun. Noi o
spunem public. În vara
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anului trecut, domnului
primar Gentea a adus
la Pitești niște jucători
extraordinari. Nu numai
că s-a ținut de cuvânt, dar
cred că s-a și autodepășit.
Sunt fotbaliști care au
jucat la un anumit nivel.
De aceea și cerințele
au fost de a ne bate
pentru play-off. Chiar
dacă nu reușeam aceste
transferuri, obiectivul
ar fi fost tot tinderea
către play-off unde avem
liniște, vin bani mai mulți,
poți să aduci jucători.

4

De ce nu
ați efectuat
transferuri
în această perioadă
precompetițională?
Am văzut cu Andrei și
cu Mihai cred că 70-80
jucători. Ne interesează
un mijlocaş şi un atacant.
Credeţi-mă că tot ce
am găsit depăşeşte cu
mult bugetul nostru.
N-am găsit jucători sub
15.000 euro pe lună şi
nu putem să plătim
asemenea salarii. N-avem
certitudinea că în
următoarele 3-4 luni va
da 20 goluri și vom intra
în play-off. Dacă am ști,
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am face și efortul ăsta!.
Avem trei jucători aduși
în vară care au venit
nepregătiți. Asta e prima
pregătire pe care o prind
cu staff-ul tehnic și sunt
ferm convins că vor arăta
altfel în retur.

5

La Națională, FRF
tinde să meargă
pe mâna lui
Ladislau Boloni...
Îi urez multă baftă și să
ne califice la Europene și
Mondiale. Eu îmi mențin
însă poziția cu antrenorii
tineri. Mi-aș fi dorit ca
această generație de
antrenori tineri pe care îi
avem să preia Naționala.
Eu aș fi mers pe mâna
lor pentru că am avut
această frumoasă
experiență la Pitești
cu Andrei Prepeliță și
Mihăiță Ianovschi. Ulterior
a venit și George Neagu.
Vreau să vă spun că am
un staff extraordinar și
văd că se lucrează cam la
nivel de echipă națională.
Eu merg pe acești tineri
pentru că ei cunosc
foarte bine fotbalul
românesc. Sufletește,
eu i-am susținut pe Edi
Iordănescu și pe Adi

Mutu. Mi-aș fi dorit ca
unul din ei să ajungă la
Națională. Eu cred că
trebuie să mergem pe
antrenorii tineri. Fotbalul
românesc are nevoie de
ei. Adi Mutu a jucat la
cel mai înalt nivel, are
prestanță, a fost și la U21
și mă gândeam că i se
va da șansă și la echipa
mare.
Pe Boloni l-am avut
antrenor acum 20 de ani...
Eram la Steaua, în sezonul
2000-2001. Am fost
convocat. Duminică am
avut o etapă la Craiova,
luni trebuia să mă
prezint la lot. Am jucat
în Italia și am pierdut cu
3-0. Din păcate, mi-am
rupt genunchiul pentru
a treia oară. Am fost
operat și am stat 6 luni.
Am apucat să lucrez cu
dânsul o perioadă scurtă
de timp. Este un antrenor
cu experiență, foarte
riguros, dar nu știu cât de
bine cunoaște fotbalul
românesc. La Națională
trebuie să faci selecție,
să cunoști jucătorii, atât
cei din țară, cât și cei de
afară. Nu cred că mai
are cunoștințe detaliate
despre fotbalul românesc
din ultimii ani.

CRONICĂ

A fost cândva Sportul
realizată de Marius Mitran

Sportul Studenţesc a
fost cea mai bună echipă
a fotbalului românesc
atunci când a vrut. Cea mai
periculoasă, pentru toată
lumea, inclusiv pentru ea
însăşi, cea mai boemă şi în
general, superlativele n-au
ocolit-o. A fost o perioadă,
între anii 1980 şi 1989,
când am bătut drumul
stadioanelor pe unde
juca Sportul, la început pe
Republicii, pe Steaua ori chiar în Ştefan cel
Mare (ţin minte un meci cu Bacăul acolo...),
apoi în Regie, după construirea stadionului
la Universiadă.
Sigur că a fost, în primul rând, trupa lui
Mircea Sandu. Naşul însă crescuse şi el la
umbra uriaşului Aurică Rădulescu, prins şi
ucis între roţile unui metrou, la Hanovra,
în RFG, la o zi după finala Cupei României
din 1979. Fusese în noaptea de după finală
(a doua şi ultima din istoria Sportului, până
azi) nunta lui Bruno Grigore, sper să nu
mă înşel, şi de la nuntă au plecat cu toţii
la aeroport pentru că urmau să participe
la un turneu de vară în RFG, lucru greu de
obţinut pe atunci. Era 2 iulie 1979, iar cu o
zi înainte, cum spuneam, pierduseră cu
0-3 finala Cupei în favoarea Stelei, în faţa a
40.000 de spectatori, pe „23 August”. Liţă
Dumitru şi Marcel Răducanu, de două ori,
marcaseră, dar drama adevărată a trupei
antrenate de profesorul Angelo Niculescu
avea să vină la Hanovra... Acolo unde şi
Stroe (cel care dăduse golul decisiv în
semifinala cu Dinamo!) a fost şi el la un
pas de moarte, acelaşi tren de metrou
prinzându-i capul între uşi şi provocându-i
o groaznică leziune craniană.
Perioada cea mai încântătoare a boemei
numite Sportul Studenţesc a fost din
’83 până în ’87, când Hagi a jucat acolo.
Ţin minte că Regia era în sfârşit plină, că
studenţii umpleau nu doar balcoanele
căminelor, ci şi acoperişurile acestora. Juca

Hagi! Şi nu doar el. Echipa
suna cam aşa. Speriatu,
portar. Mihail Marian, Gino
Iorgulescu, Paul Cazan şi
Ion Munteanu II, fundaşi.
Ţicleanu, Pană, Şerbănică,
Bozeşan – mijlocaşi, Hagi,
Coraş, Mircea Sandu ori
Terheş – atacanţi. Mai erau un
Burchel, un Tudorel Cristea,
un Mircea Popa, a venit apoi
şi portarul Cristian, tot de la
FC Argeş, ca şi Speriatu... În
fine, o super-echipă!
Publicul era însă cucerit de tripleta Gino
Iorgulescu – Gică Hagi – Marcel Coraş.
Un giurgiuvean, un constănţean şi un
arădean care iubeau la Căminul P3 din
Regie, se distrau la Snagov, unde era fieful
„alb-negrilor”, pe filiera Nicu Ceauşescu
şi pulverizau practic orice echipă din
campionat, cu o condiţie: să îşi dorească
(mai mult!) victoria!
A fost la un moment dat un 5-0 cu
Dinamo, chiar în Ştefan cel Mare, un meci
despre care Marcel Coraş mi-a povestit,
în anii petrecuţi la Arad, că a rămas
emblematic pentru istoria acelei echipe.
Un meci în care Hagi i-a înscris lui Stelea
inclusiv de la 45 de metri... Sau cuplajul din
1985, cu 100.000 de oameni pe „23 August”,
când Hagi îşi făcea loc printre spectatori
să poată bate un corner. Iar Coraş dădea
lovitura de graţie unui Dinamo paralizat
de clasa lui Iorgulescu şi fenta lui Hagi.
Eu ţin minte partidele cu Craiova,
evident. Una în 1986, un 1-1, goluri marcate
de cei doi fundaşi stânga, Munteanu II şi
Ungureanu, când am văzut meciul de pe
acoperişul unui cămin, nemaigăsind bilet,
obligat fiind să-mi înving frica de înălţime,
escaladând pe o scară de incendiu, cu
geanta de la liceu pe umăr... Apoi în
toamna lui ’83, când ai mei au vrut să se
retragă de pe teren, la 1-1, întrucât arbitrul
Mustăţea a dat aiurea un penalty, la un
„teatru” marca Hagi sau Coraş, nu mai
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ştiu... Până la urmă Craiova a rămas pe
teren, dar n-a reluat jocul după acel 1-2 şi a
pierdut cu 0-3 la masa verde.
Ultima amintire a acelor timpuri e din
mai 1987. Nici Sportul şi nici Craiova nu
mai erau ce fuseseră. Intraseră, pe uşa din
spate, direct cu bocancii din garnizoanele
respective, surogatele numite Victoria
şi Flacăra Moreni. Fotbalul românesc
le-a suportat greu şi le-a ejectat rapid, la
Revoluţie. Atunci, în mai 1987, Craiova, o
umbră a Maximei, începea să se pună pe
picioare, descoperindu-i pe Gică Popescu,
Badea, Ştefan Stoica ori Mănăilă. A fost
3-2 pentru Craiova, cu goluri Pavel Badea
(un vinclu de la 20 de metri!), Cioroianu şi
Mănăilă, respectiv Terheş şi Marcel Coraş.
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La acel meci, cineva din galeria Ştiinţei
venită de la Craiova a împărţit steguleţe
în alb şi albastru. Am prins şi eu unul şi ani
de zile l-am avut în casă. Tot după ani am
descoperit şi cine era tipul care le oferea
atunci, în ’87. Acum nu mai era slab şi cu
părul creţ, ci chel şi durduliu şi răspunde la
alte steaguri.
Aşa era în Regie. Frumos şi permisiv.
Echipa lui Nicu Ceauşescu, eminenţa din
umbră, pierdea şi câştiga atunci când
voia, cu cine voia. Iar tripleta Gino – Hagi
– Marcellino a rămas marca înregistrată
a celei mai frumoase coloane vertebrale
din fotbalul nostru. Care,ce-i drept, uneori
provoca nostalgii, dar numai dacă avea
chef. Înainte sau după meci.

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
sportive
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