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EDITORIAL
Banca de rezerve
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Sau, la fel de bine, îi 
puteam spune “banca 
de rezervă”. Indiferent 
cum am ales să-i spun, 
ideea e aceeași: ce 
resurse are o echipă 
de fotbal atunci când 
titularii obosesc?

Sau se accidentează. 
Sau greșesc. În fine, e 
atât de important rolul 
pe care îl are această 
bancă de rezerve? 
O întrebare retorică, 
evident.

Se pare că știm, nu e vreun mister 
aici, deși tot acolo se așează și Mister, 
scuzați jocul de cuvinte, poate prea facil. 
De fapt, odată cu precizarea aceasta, ne 
dăm seama cât de importantă e banca, 
de unde vine forța unei echipe care are 
“variante” de schimb, dar care are, mai 
cu seamă, o minte limpede și rațională 
în persoana antrenorului. Întregul 
său staff e acolo, tot ceea ce se poate 
controla în joc e acolo, mutările sunt 
acolo și ele, totul e să le judeci corect.

Fotbalul nu a permis, decenii la 
rând, efectuarea nici unei schimbări 
pe parcursul celor 90 de minute ale 
meciului. Semn al unui conservatorism 
dus până la lipsa de logică, ori poate 
doar o greșită înțelegere a ceea ce se 
cheamă, în esența lui, un joc “colectiv”.

În timp, dar foarte greu, s-a înțeles că 
efortul celor 11 a devenit din ce în ce mai 
mare și că e nevoie de o redistribuire a 
forțelor. Conjunctura a folosit unui fotbal 
care nu permitea folosirea unei rezerve 
(care nici nu funcționa, în realitate, 
în acest rol), nici măcar atunci când 
echipa rămânea, din cauza unei grave 

accidentări, de pildă, 
cu un om mai puțin, 
sau chiar cu doi. Ceea 
ce era atât de evident a 
impus regula corectă, 
ajungându-se, în ultimii 
doi ani, provocată fiind 
de apariția pandemiei 
de SARS-COV 19, la 
regula celor cinci 
schimbări în timpul 
regulamentar de joc, 
ba chiar permițându-
se și cea de-a șasea, în 

cele două reprize de prelungiri a câte 15 
minute fiecare. Asta, desigur, dacă le-
ai făcut pe toate cele cinci până atunci, 
într-un meci cu caracter eliminatoriu. 
Mai poate spune cineva că nu e absolut 
esențială această manieră de a dirija 
jocul, de a folosi toate resursele pe care 
banca de rezerve ți le pune la dispoziție?

A fost mai întâi voie cu o schimbare, 
apoi, multă vreme, cu două. Destul de 
curând, deși totul e relativ în trecerea 
timpului, s-a permis ca antrenorul 
să poată trimite în teren trei rezerve, 
iar acum, iată, acesta poate înlocui 
jumătate de echipă și cei mai mulți chiar 
așa fac. Am citit un text al statisticianului 
Ligii Profesioniste de Fotbal, Liviu 
Manolache, acum câteva zile, foarte 
interesant, din care am aflat că Gică 
Hagi, managerul tehnic al Farului 
Constanța, a folosit cele cinci rezerve în 
absolut toate meciurile din acest sezon 
de Liga 1. Ceea ce era de demonstrat.

Concluzie. E extrem de important 
să știi să gestionezi situațiile de criză, 
resursele umane și maniera în care 
istoria aduce și impune noutatea.
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INTERVIU
Interviu cu Cornel Cernea 
(antrenor de portari Sepsi OSK Sf. Gheorghe)
  realizat de Edit Kiss și Octavian Țopa

1 Au trecut mai bine 
de doi ani de când 
ocupați postul de 

antrenor cu portarii la 
Sepsi OSK. Cum a fost 
această perioadă pentru 
dumneavoastră?

Nici nu-mi dau seama 
când a trecut acest timp, 
dar au fost doi ani foarte 
buni, cu realizări atât 
pe plan personal, cât și 
colectiv, culminând cu 
calificarea în play-off și în 
Conference League. De 
asemenea, am jucat și o 
finală a Cupei României, 
deci în acești doi ani am 
crescut și eu odată cu 
clubul. Nu mă așteptam, 
când am venit aici, să 

găsesc așa un club 
organizat și curat din toate 
punctele de vedere. M-am 
adaptat un pic mai greu la 
început, dar după primele 
două-trei luni de adaptare 
totul a decurs normal, 
muncesc într-un mediu 
foarte bun.  

2 Ce așteptări aveți 
pentru echipă în 
acest an?

Am început un pic mai 
greu acest sezon, am 
pierdut multe puncte la 
începutul turului, însă 
mai avem șanse, chiar 
dacă mici, pentru play-off. 
Totodată, aș dori să jucăm 
din nou finala Cupei 

României și să câștigăm 
trofeul anul acesta. Ar 
fi o bucurie mare și o 
performanță istorică 
pentru club! În rest, 
doresc ca portarii echipei 
să crească de la meci la 
meci și să intre în circuitul 
echipei naționale.

3 Roland Niczuly 
este considerat 
ca unul dintre cei 

mai buni portari din țară. 
Care sunt atuurile lui? 

Lucrez cu el de doi ani, 
iar din punctul meu de 
vedere Niczuly este între 
primii trei goalkeeperi 
din țară. Nu pot să spun 
ce loc ocupă, sunt totuși 

Cornel Cernea a fost unul dintre portarii importanți ai fotbalului românesc. Campion 
național și câștigător al Supercupei în 2006, cu Steaua, a mai evoluat pentru echipe 
mari ca Petrolul Ploiești, Oțelul Galați sau Farul Constanța. La finalul carierei s-a 
apucat de antrenorat și a pregătit portari pentru Astra Giugiu, Poli Timișoara, CFR Cluj 
și Guizhou (China). În urmă cu doi ani a preluat postul de antrenor cu portarii la Sepsi 
OSK și mărturisește că doar pentru echipa națională ar mai părăsi clubul din Sfântu 
Gheorghe. A povestit și despre obiectivele echipei și, totodată, și-a exprimat regretul că 
portarii din România nu sunt la fel de mult promovați cum sunt jucătorii de câmp. 

Interviu
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subiectiv în ceea ce îl 
privește, dar consider că 
în ultimul an i-au făcut 
o nedreptate prin faptul 
că nu a fost convocat 
în lotul lărgit al echipei 
naționale. Cred că merita 
pentru jocurile pe care 
le-a făcut! Are 130 de 
meciuri, ceea ce denotă că 
este un portar constant, 
nu se accidentează și nu 
face greșeli. Revenind 
la întrebare, Roli are 
mai multe puncte 
forte, dar cred că cea 
mai importantă este 
maturitatea de care dă 
dovadă. Pentru vârsta pe 
care o are, 26 de ani, este 
un lucru mare că poate 
să trateze fiecare meci în 
mod egal, nu are emoții, 
se adaptează ușor.

4 Cum vedeți 
situația portarilor 
din România? 

Sunt foarte puțini care 
reușesc să se impună 
în campionate mai 
puternice.

Asta este o problemă de 
ani de zile! Nu cunosc 
motivele, dar consider 
că la capitolul postului 
de portar România stă 
foarte bine, avem portari 
buni, sunt soluții, dar nu 
știu de ce nu sunt căutați 
și în străinătate. Cred că 
ar trebui promovați mai 
bine, la fel ca jucătorii de 
câmp, un atacant sau un 
mijlocaș.

5 Ce metode de 
lucru aveți, după 
ce filosofie lucrați?

Sunt foarte multe metode, 
dar important este ca un 
antrenor să fie conectat la 
tot ceea ce apare nou. Un 
portar trebuie să aibă un 
joc foarte bun de picior, o 
personalitate puternică, 
să aibă un pic „tupeu”. În 

calitate de jucător, am 
avut norocul de a lucra 
cu antrenori foarte buni 
și am preluat tot ce e 
mai bun de la fiecare, 
iar la rândul meu încerc 
ca portarii cu care lucrez 
să aibă cele mai bune 
condiții, să se antreneze 
după metode noi. Vreau 
ca antrenamentul să 
fie o plăcere și să aibă 
zâmbetul pe buze chiar 
și atunci când îi muncesc 
peste normal.  

6 Cât de mult diferă 
viața unui portar 
față de a unui 

jucător de câmp?

Este foarte important ca 
psihicul unui portar să 
fie unul bun fiindcă orice 
greșeală ar face pe timpul 
unui meci, se va cunoaște 
pe tabela de marcaj. 
Nu ai timp de relaxare, 
trebuie să revii imediat, 
să te remontezi pentru a 
continua meciul. Așa este 
Niczuly, de mult timp nu 

am văzut un portar cu un 
psihic atât de puternic. 
Inclusiv la Centrul de Copii 
și Juniori  încercăm să 
lucrăm la acest capitol, ca 
portarii să aibă un mental 
puternic, să poată face 
față momentelor grele 
care apar în timpul unui 
meci.

5 Despre portari se 
spune că trebuie 
să aibă un dram 

de nebunie. Este un mit 
urban sau e o realitate?

Este realitate! Spre 
exemplu, eu, în viața 
personală, sunt un om 
calm, liniștit, dar în timpul 
jocului pur și simplu mă 
transformam. Dacă nu ai 
un pic de nebunie, curaj, 
personalitate, să te arunci 
în fața cramponului, a 
adversarului, să ai forța 
de a dirija și a organiza 
sistemul defensiv în 
timpul meciului, nu poți 
reuși. 
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INTERVIU
Interviu cu dl Emil Săndoi 
(antrenor Chindia Târgoviște)
  realizat de Cristian Ionuț Marin si Octavian Țopa

1 Domnule Emil 
Săndoi, urmează 
meciul cu Farul, o 

formație aflată în prima 
parte a clasamentului 
Ligii I. Chindia vine 
după două remize pe 
teren propriu cu același 
scor, 0-0 cu Voluntari 
și Mioveni. Cum vedeți 
jocul de la Ovidiu?

Întâlnim o echipă 
fruntașă, care speră să 
prindă play-off-ul. Gică 
Hagi are jucători valoroși 
la Farul, acolo se cresc 
fotbaliști. Au două victorii 
consecutive, cu Dinamo și 
cu FCU Craiova, și moralul 
bun înaintea confruntării 

de sâmbătă. Noi nu am 
pierdut de trei jocuri, nici 
nu am primit gol, dar a 
fost o problemă că nu 
am câștigat cu Mioveni. 
Am avut situații clare 
de a face diferența. Sper 
ca și jucătorii mai noi 
sau cei care revin după 
accidentări să facă o 
treabă bună. 

2 Sunt probleme 
de lot înaintea 
meciului cu 

echipa lui Gică Hagi?

Avem ceva probleme 
medicale. Mă bucur 
totuși pentru revenirea lui 
Marco Dulca la această 

partidă. El și Căpușă 
ne-au lipsit în jocul de 
duminică, practic doi 
dintre titularii noștri 
obișnuiți. Căpușă abia de 
miercuri se antrenează în 
regim normal, vom vedea 
dacă va fi în condiții 
optime pentru meciul 
de la Ovidiu. Se adaugă 
accidentările mai vechi, la 
Baxevanos și Cornel Dinu. 
Sper să ne capacităm 
pentru această partidă, să 
fim inspirați și mai atenți 
la finalizare, pentru că 
aici am suferit în ultima 
perioadă. Jocul nostru în 
fața porții a lăsat de dorit. 
Poate am avut și o doză 
de ghinion până acum. 

După 23 de etape, Chindia Târgoviște se află pe locul de deasupra celor care implică 
barajul de menținere sau retrogradarea directă. Echipa lui Emil Săndoi ar fi meritat mai 
mult, spun specialiștii care-I analizează evoluțiile, dar greșelile de arbitraj și ghinionul 
au împiedicat-o să adune mai multe puncte. Înaintea partidei de la Ovidiu, cu Farul, 
statistica ne arată că echipa din Târgoviște a pierdut un singur meci din ultimele șapte 
deplasări, întorcându-se acasă cu trei victorii și tot atâtea rezultate de egalitate.

Interviu
BULETIN INFORMATIV //  4 FEBRUARIE 2022



Ne gândim la un rezultat 
pozitiv. 

3 În tur ați reușit o 
victorie muncită și 
frumoasă, 2-0 la 

Ploiești …

Noi ne propunem la 
fiecare meci să avem 
rezultate cât mai bune. 
În tur (n.n 18 septembrie 
2021, la Ploiești) am făcut 
un meci foarte bun, nu 
îmi amintesc ca Farul să 
fi avut vreo ocazie. Daniel 
Popa a scăpat de două 
ori singur cu portarul și a 
reușit să marcheze. A fost 
unul dintre cele mai bune 
meciuri ale noastre din 
campionat. 

4 Jocul de sâmbătă 
este primul dintr-o 
serie foarte 

grea pentru Chindia 
Târgoviște. Ce va urma?

Da, urmează trei meciuri 

într-un interval de opt 
zile. Bine că nu sunt 
programate în șase 
zile, cum s-a întâmplat 
înainte de pauza 
competițională. Refacerea 
nu se poate face așa de 
repede. Atunci a fost un 
program foarte încărcat. 
Cred că în momentul 
de față avem un lot 
mai numeros și putem 
gestiona altfel situația, 
decât în decembrie. Vom 
avea drept adversari în 
următoarele runde două 
echipe care trag la play-
off, Farul și FC Argeș, și 
una care luptă pentru titlu 
în fiecare an, FCSB. Vor fi 
trei partide dificile, avem 
câțiva jucători la limită cu 
cartonașele, dar sperăm să 
nu mai încaseze în aceste 
etape. 

5 Chindia a operat 
câteva mutări 
în pauza de 

iarnă. Ați adus patru 

jucători, Pițian, Sila, 
Rusu și Butean. Cum 
s-au acomodat ei și ce 
speranțe aveți de la noii 
veniți?

Cu transferurile pe care 
le-am făcut, cred că 
am reușit să creăm o 
concurență și să mai rotim 
jucătorii. Acest lucru nu 
prea s-a întâmplat în prima 
parte a campionatului, 
din cauza accidentărilor, 
suspendărilor. S-au 
adaptat bine cu toții, mai 
avem de lucrat mai mult 
cu Denis Rusu, dar sperăm 
ca toți să ne ajute. De altfel, 
Butean, de exemplu, a 
prins minute cu Voluntari, 
apoi a fost titular cu 
Mioveni. Pițian a intrat din 
primul minut în ambele 
jocuri. Sila a evoluat și el 
atât cu Mioveni, cât și cu 
Voluntari.
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Nu s-au născut în aceeaşi 
zi, în aceeaşi lună, nici măcar 
în aceeaşi zodie şi nici în 
acelaşi an. Steaua şi Dinamo 
au zidit lumea însă cu acelaşi 
meşter, într-o ţară abia 
desprinsă dintr-un război 
care o amputase sufleteşte 
şi o lăsase mai săracă şi mai 
disperată ca niciodată, de la 
vremea când era „mare” sau 
„dodoloaţă”, cum îi spunea 
Blaga.

Moldova îi rămăsese în mare parte la 
sovietici, dar sovieticii, aflaţi într-o fază 
aşa, mai sensibilă, ne dădeau şi ei ceva: 
comunismul. Pe aripile sinistre ale unei 
ideologii impuse din Est au venit şi 
supravieţuitorii bătăliei de la Stalingrad, 
sub comanda generalului Mihai Lascăr, 
ofiţerii şi soldaţii români din divizia „Horea, 
Cloşca şi Crişan”.

Generalul chiar a primit de la noua 
putere instalată la Bucureşti conducerea 
abia înfiinţatului Minister al Apărării 
şi, în această calitate, a semnat, în ziua 
de 7 iunie 1947, decretul care aducea 
pe lume cel mai mare club din istoria 
sportului românesc: ASA Bucureşti, 
viitoare CSCA. Maiestatea Sa, Regele Mihai 
a contrasemnat decretul, ca de altfel şi 
prim-ministrul de atunci, doctorul Petru 
Groza.

Fiind clubul „reprezentativ al Armatei” 
populare care se înfiripa atunci, a primit 
culorile patriei, roş-galben şi albastru, între 
timp galbenul de la mijloc estompându-
se. Dar şi un fost mare jucător şi uriaş om 
de fotbal în calitate de prim antrenor al 
proaspetei formaţii. Se numea Coloman 
Braun-Bogdan şi se născuse, cu 42 de ani 
înainte, în Imperiul Austro-Ungar, la Arad, 
în 1905. I se spunea Cibi-baci, deşi era încă 
tânăr, sau Cibişor, dar aşa îl alinta puţină 
lume, între care foştii selecţioneri Virgil 
Economu şi Emerich Vogl. Cu el pe bancă 
şi cu Colea Vâlcov secund, ASA Bucureşti 

juca primul meci din istorie, 
la 24 august 1947…

Cine era însă Cibi-baci, 
cel care la doar câteva luni 
de la acel moment trecea 
pe banca unei alte echipe 
nou înfiinţate, pe numele ei 
Dinamo?Se întâmpla în 14 
mai 1948, când undeva, pe 
strada Lipscani, se semna 
actul de constituire a celuilalt 
club militarizat pe sistem 
sovietic şi ministrul de Interne 

Teohari Georgescu (două clase la „Sf. Sava”, 
tipograf de meserie şi agent al ruşilor) îl 
numea pe acelaşi Coloman Braun-Bogdan 
antrenor principal!

Cine era antrenorul cu care cele două 
superputeri ale fotbalului românesc, 
printr-o bizară pictură a destinului, îşi 
începeau istoria, succesiv şi intempestiv? 
Cibi-baci fusese un mijlocaş excepţional, 
care până la 27 de ani jucase la echipa-
fanion a Aradului din perioada interbelică, 
AMEFA. Apoi, în 1932 a plecat în Franţa, 
semnând cu Racing Club Calais. De acolo, 
în zilele perfect senine se vedea coasta 
vânătă a Angliei, ţara care inventase 
fotbalul şi care, dispreţuitoare, nu cobora 
pe continent pentru a juca, vai, nici 
măcar la Mondiale, cu desculţii din Italia, 
Argentina, Uruguay sau Franţa…

„Cibişor” s-a încumetat însă să treacă 
peste Canalul Mânecii şi a urmat cursurile 
Academiei Folkstone. În 1934 s-a întors în 
ţară, semnând pentru Juventus Bucureşti, 
dar, în acelaşi timp, între 1936 şi 1938, deşi 
încă jucător la Juventus (până în 1940), era 
antrenor principal la Sportul Studenţesc, 
fapt unic mondial, probabil!

În timpul războiului a antrenat în 
Ardeal, la Jiul, cinci ani, până în 1945. 
Apoi a preluat echipa naţională, cu care 
participase ca jucător la Mondialul din 
Franţa, din 1938. La 33 de ani însă nu 
prinsese nici un minut în celebra echipă 
a „B”-urilor: Baratky, Bodola, Bărbulescu, 

CRONICĂ
Eternul derby. Începuturile
  realizată de Marius Mitran

Cr
on

ică
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Bindea, Brandabura, Burger, Braun-
Bogdan… Plus Dobay, plus David, plus 
Sfera… În 1946, de la cârma naţionalei, la 41 
de ani, prelua pe Rapid Bucureşti, apoi, în 
1947, pe Steaua şi în ’48, pe Dinamo.

…A plecat din Bucureşti acasă, la Arad, 
în ’52. Lăsase pe cel mai talentat dintre 
fraţii Vâlcov, pe Colea, fostul lui adversar 
de altădată, de la Venus, pe banca CSCA-
ului şi acesta, în ’49, a luat Cupa României, 
dedicându-i-o! Pe Rudy Wetzer şi pe 
Baratky i-a lăsat apoi să-i succeadă la 
Dinamo, iar în ’54 la întâlnit pe banca 

„alb-roşiilor” din „Ştefan cel Mare” chiar pe 
Colea Vâlcov, care făcuse acelaşi drum ca 
şi el!

În acel an, 1954, titlul a mers însă la 
Arad, aşa cum cu un an înainte, Cibi-baci 
adusese Cupa României. Trecuseră doar 
câţiva ani, vreo şase-şapte, de când fostul 
mare mijlocaş al Juventusului făcuse 
lumea şi o începuse cu Steaua şi apoi cu 
Dinamo… iar acum le învingea cu UTA! 
Şi cu ce învăţase, cândva, la Academia 
Folkstone, trecând Canalul…
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