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Trei pași până la play-off și play-out
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Doar trei etape ne 
mai despart, pe toți cei 
care suntem implicați în 
acest fenomen al primei 
scene a fotbalului 
românesc, de sfârșitul 
sezonului regular. 
Și observ că totul se 
joacă, iar acest lucru 
trebuie să ne bucure. 
Lupta pentru titlu e 
extrem de disputată, 
între campioana CFR 
Cluj și FCSB rămânând o distanță care 
nu este nici mare, nici mică, destul 
de importantă însă pentru a putea 
pune presiune pe ambele candidate 
la câștigarea competiției. E o cursă 
complicată, în doi, dar nu exclud, 
uitându-mă la clasament, ca, tocmai 
de aceea, să mai apară surprize. Ceea 
ce ar fi un câștig pentru fani, pentru 
spectatorul neutru și pentru competiție.

Victoria piteștenilor la Ovidiu, 1-0 cu 
Farul Constanța, face ca și bătălia pentru 
a intra în play-off să se joace pe muchie 
de cuțit până la ultima secundă a 
ultimei etape, mai multe echipe, pe care 
nu vreau să le amintesc aici, pentru că 
nu vreau să fiu subiectiv, având șanse la 
unul dintre cele șase locuri din elită.

Trei pași au de parcurs și echipele 
care se bat pentru evitarea retrogradării, 
acolo unde lucrurile nu sunt deloc 
clare, deși unii ar fi tentați să creadă 
că Academica Clinceni sau Gaz Metan 
Mediaș sunt cluburi cu șanse minime în 
a evita căderea de pe prima scenă. Eu 
cred că nimic nu este încă jucat nici la 

acest pol al competiției, 
play-out-ul va dovedi 
cine merită să continue 
în Liga 1.

Ce vreau să spun este 
că urmează trei etape 
foarte disputate și că 
mă bucur că va fi astfel. 
Avem cu toții nevoie de 
un campionat disputat, 
în fond aceasta e și 
logica acestui sistem, 
la care se gândesc și 

alții. Citesc că și unul dintre candidații la 
funcția de președinte în Serie A anunță 
că vrea să implementeze sistemul play-
off/play-out, în cazul în care va câștiga, 
iar spaniolii iau și ei foarte serios și în 
considerare aceleași lucru.

Viitorul ne va lămuri și în această 
problemă, care nu este de fapt o 
problemă, ci cu adevărat o soluție, sper 
că îmi permiteți acest joc de cuvinte!

Altfel, e extrem de important să 
ne bucurăm de fotbal ca de cel mai 
interesant joc inventat în istorie. Să 
nu ne mai agățăm, mereu și mereu, 
de tot ceea ce e rău sau negativ, și să 
încercăm să vedem lucrurile, nu puține, 
bune, pe care le facem împreună 
pentru dezvoltarea competiției. Sigur, 
sunt și lucruri de îndreptat, de făcut 
și care apasă și ele pe un calendar 
competițional deloc simplu. E adevărat. 
Dar cred că nu strică să ne uităm, uneori, 
și la jumătatea plină a paharului. E un 
exercițiu care face mai mult bine decât 
ne putem închipui!



INTERVIU
Interviu cu Ionuț Rădescu 
(CS Mioveni)
  realizat de Silviu Mihai și Octavian Țopa

1 Pentru CS 
Mioveni urmează 
trei meciuri 

grele, la Botoșani, cu 
Universitatea Craiova și 
la Arad. Cum apreziezi 
aceste ultime meciuri 
din sezonul regulat?

Într-adevăr, sunt trei 
partide foarte grele. 
Avem o deplasare la 
Botoșani, o echipă 
foarte bună, care joacă 
excelent faza ofensivă și 
practică fotbal de calitate, 
dar noi ne gândim să 
scoatem punct sau 
puncte de aici. Apoi, vom 
juca acasă cu Craiova, 
echipă care la începutul 
campionatului se anunța 
ca o pretendentă la 
titlu. Va fi dificil. În fine, 

încheiem sezonul regulat 
cu deplasarea de la Arad, 
unde mergem să ne 
jucăm șansa. Din aceste 
ultime trei meciuri vrem 
minimum două puncte.

2 Trei meciuri și 
două deplasări, 
Botoșani și Arad, 

de peste 2000 km în 
total, în decurs de 
doar șapte zile. Cum 
mai socotiți zilele de 
refacere?

Își pot pune amprenta pe 
evoluții aceste deplasări, 
pentru că e vorba de 
kilometri mulți de parcurs 
în autocar. Noi însă 
vrem să intrăm în teren 
capacitați și să scoatem 
100% din noi. Importantă 

este ziua aceea de 
recuperare, pentru că nu 
mai ai ce să pregătești, nu 
mai ai timp. Este foarte 
importantă refacerea 
până la ora jocului și sunt 
sigur că vom găsi soluția 
cea mai bună.

3 Cum vezi 
lupta pentru 
salvarea de la 

retrogradare?

Strânsă! Și FC U Craiova 
joacă un fotbal bun... 
Șansa noastră este că 
știm ce jucăm, suntem 
realiști și cred că ne vom 
salva. Formăm un grup 
unit, intrăm în teren și 
luptăm unul pentru altul 
să ne realizăm obiectivul. 
Nu ne interesează ce se 

Ionuț Rădescu este un om greu încercat de viață! De-a lungul timpului, tânărul 
fotbalist s-a confruntat cu mai multe probleme serioase, peste care a reușit să treacă 
strângând din dinți, doar pentru a face performanță în Liga 1. Cariera sportivului în 
galben-verde se leagă puternic de actualul antrenor al Mioveniului, Alexandru Pelici, 
care l-a promovat pe Rădescu la Liga a 2-a și, mai apoi, în Liga 1. 

Interviu
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întâmplă la alte cluburi, 
noi vrem să ne facem 
treaba, nu ne gândim 
ce se întâmplă cu 
contracandidatele.

4 Ai jucat și pe 
partea stângă și 
pe partea dreapta, 

ba fundaș, ba mijlocaș. 
Unde te simți cel mai 
bine?

Cel mai bine mă simt 
mijlocaș dreapta, ăsta 
este postul de bază. Dar 
totdeauna m-am pus 
în slujba echipei, dacă 
echipei i-a fost bine și mie 
mi-a fost bine. Când intru 
în teren, încerc să-mi fac 
treaba cât mai bine și să 
dau tot ce pot mai mult 
să-mi ajut echipa.

5 Cu FCSB ai jucat 
foarte bine și ai 
ieșit accidentat. 

Cum apreciezi această 
partidă?

Cu FCSB a fost o evoluție 
bună a tuturor jucătorilor, 
nu numai a mea. Echipa, 

în ansamblul ei, a jucat 
foarte bine! Și pe mine 
mă mulțumește această 
evoluția a mea, am intrat 
extrem de bine motivat. 
Din păcate, am avut pe 
final o mică contractură, 
la faza dinainte primisem 
un genunchi pe coapsă, 
o lovitură oarbă, apoi, la o 
săritură, mi s-a blocat un 
pic mușchiul, dar acum mi-
am revenit.

6 Cum au fost 
începuturile 
carierei tale?

M-am apucat de fotbal, 
ca mulți alți copii, la 7-8 
ani, la Rucăr, unde m-am 
și născut și am crescut. La 
15 ani, am avut un necaz 
în familie, am rămas fără 
tată și, apoi, unchiul meu 
m-a adus la Pitești și m-am 
înscris la Liceul Sportiv. Așa 
am ajuns la juniorii de la 
SCM, apoi la echipa mare, 
timp de doi ani. Din Liga a 
4-a am promovat în Liga 
a 3-a și am stat un an în 
acest eșalon. Apoi am fost 
la Bradu, un an și jumătate, 

după care la Urban Titu, tot 
în Liga a 3-a, cu Rică Neaga 
antrenor. Am stat și aici un 
an și jumătate. Am revenit 
apoi la Bradu pentru încă 
un an și, mai apoi, am 
ajuns la CS Mioveni. 

7 Ți-ai continuat și 
studiile?

Nu pot spune că am 
învățat foarte bine, nu 
eram cel mai deștept 
la învățătură, dar nici în 
partea cealaltă nu m-am 
lăsat dus de val. M-am 
ținut cu dinții de școală 
și am continuat studiile 
până la final. Nu am fost 
un elev premiant, dar  mi-
am terminat școala și, mai 
apoi, facultatea, în paralel 
cu fotbalul.

8 Cum ai ajuns la 
Mioveni, care este 
povestea ta?

În 2016, tot domnul Pelici 
era antrenor. Vreau să-i 
mulțumesc și pe această 
cale. Am fost o săptămână 
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în probe și a urmat un 
meci de verificare. După 
acel meci, m-a chemat 
în cantonament, a fost 
ceva extraordinar, îmi 
dau lacrimile și acum. Era 
ultimul meu an de juniorat 
și prindeam junior la Liga 
a 2-a. Din acel moment 
a urmat … munca. Pelici 
mi-a marcat cel mai mult 
cariera, am promovat 
datorită dânsului de la 
Liga a 3-a la Liga a 2-a și, 
mai apoi, de la Liga a 2-a 
la Liga 1. Când m-a luat la 
Mioveni, la Liga 2, dintre 
toți cei aflați în probe, doar 
pe mine m-a oprit .

9 Spuneai că la 15 
ani ai avut un 
necaz și ai rămas 

fără tată ...

(Oftează adânc) Și nu 
numai atât, am avut și 
multe alte încercări grele. 
În 2018 am pierdut un 
unchi, un an mai târziu s-a 
stins şi sora mamei, iar în 
luna aprilie a anului trecut, 
virsului ucigaş, iar aici mă 

refer la Covid, mi-a răpit-o 
pe bunica. Avea 73 de ani, 
nu avea comorbidităţi, era 
plină de viaţă. Ca un fulger 
m-a lovit moartea ei. Era 
suporterul meu înfocat, se 
uita la toate meciurile. Îi 
plăcea să merg s-o vizitez 
şi să-i duc cafea şi pălării. 
Erau plăcerile ei.

10 Cum vezi acum, 
la ceva timp, 
toate aceste 

încercări?

Eu mi-aș fi dorit din tot 
sufletul să fie toți lângă 
mine și să vadă ce am 
realizat. Cred că ei mă văd, 
mă susțin, se roagă pentru 
mine acolo unde sunt. Era 
însă mai bine să fie aici, 
cu mine. Am avut foarte 
multe pierderi, dar am 
trecut peste, am învățat să 
trec peste ele. Viața este 
imposibil de anticipat, nu 
știi ce-ți rezervă ziua de 
mâine.

11 Când îți vei 
întemeia o 
familie?

Nu sunt căsătorit, încă, dar 
sunt cu iubita mea, Alma, 
de șase ani. Am planuri de 
viitor, normal. Suntem de 
aceeași vârstă, iar eu peste 
o lună fac 27 de ani.

12 Pe plan 
profesional ce îți 
dorești cel mai 

mult?

Să fiu sănătos, asta e cel 
mai important! Așa pot 
să pun umărul să salvăm 
echipa anul acesta. Este și 
obiectivul meu personal, 
să evoluez cât mai bine, 
să mai și marchez și să ne 
salvăm. Fiecare își dorește 
să ajungă la mai bine, dar 
dacă putem să salvăm 
echipa va fi foarte bine 
pentru toți, e foarte bine și 
să rămân aici, la Mioveni. 
Nu vreau să mă gândesc 
la altceva, pentru că tot 
timpul viitorul a fost dur 
cu mine. Nu am îndredere 
să îmi mai fac alte planuri 
pentru că întotdeauna 
au fost date peste cap de 
întâmplări neprevăzute.

Interviu
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INTERVIU
Interviu cu Iasmin Latovlevici 
(FC Argeș)  
  realizat de Marius Duinea și Octavian Țopa

1 Golul marcat de 
tine în partida cu 
Farul Constanța 

ține FC Argeș în lupta 
pentru play-off. Cum 
comentezi această 
opinie?

Nu, nu neapărat doar 
golul meu! Este meritul 

întregii echipe care a 
ținut de 0-0 până spre 
final. Fără echipă, se 
vorbește doar de gol. 
Victoria este cea mai 
importantă. A contat și 
golul meu, dar și faptul că 
ne-am apărat bine. Să nu 
uităm că atacanții câștigă 
un meci, dar apărarea 

este cea care poate aduce 
un campionat.

2 Ai mai exersat la 
antrenamente 
asemenea lovituri 

libere?

Asta, da! Exersez destul 
de des, dar în timpul 

Fundașul Iasmin Latovlevici este unul dintre cei mai importanți jucători de la FC Argeș 
în acest sezon competițional. Fotbalistul în vârstă de 36 de ani s-a integrat perfect 
în angrenajul echipei pregătite de Andrei Prepeliță. Chiar dacă nu mai este la prima 
tinerețe, jucătorul originar din Moldova Nouă este precum vinul, care odată cu trecerea 
timpului, devine din ce în ce mai bun. ”Lato” a fost eroul piteștenilor în partida din 
runda precedentă, de la Constanța, cu Farul, câștigată de FC Argeș cu 1-0. Fotbalistul 
”alb-violet” a marcat un gol magnific, aducând trei puncte pentru echipa pe care a 
urcat-o iarăși în scările pentru play-off. 
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jocului este altceva. La 
meci e mult mai greu de 
executat decât o faci la 
antrenamente deoarece ai 
presiunea rezultatului și a 
publicului. 

3 Cum ai gândit 
acea fază?

Nu a fost ceva special. 
De atâția ani cam știu 
pe unde trebuie să o 
lovesc. Intuiesc cam pe 
unde trebuie să zboare 
mingea, peste capul 
omului X din zid. Trebuie 
doar să te concentrezi, 
să o lovești bine și să ai 
mereu speranța că se 
duce unde trebuie. Toate 
aceste elemente contează. 
Depinde foarte mult de 
modul în care portarul 
advers își poziționează 
zidul, de cum stă în poartă, 
dar și de tăria șutului. Sunt 
multe chestii în această 
ecuație. Important este 
că am dat gol exact când 
trebuia.

4 Cum vezi această 
lupta pentru play-
off?

Este din ce în ce mai 
încinsă. Sunt destule 
echipe implicate, iar 
fiecare pas greșit va conta. 
Important este ca noi să 
greșim cât mai puțin, iar 
la sfârșitul campionatului 
să ne aflăm cât mai sus. 
Am încredere că putem fi 
și noi printre echipele care 
vor urca în TOP 6. 

5 Care ar trebui să 
fie atuurile echipei 
FC Argeș pentru a 

atinge aceste poziții?

Cel mai important este să 
facem ce am făcut și până 
acum. Să rămânem uniți și 
să fim compacți ca echipă. 
Este foarte important să nu 
facem greșeli individuale 
pentru că aici se poate 
face diferența. Nu mai ai 
timp să îndrepți lucrurile în 
cele trei etape care au mai 
rămas de jucat din acest 
din retur. 

6 Ce ar însemna 
pentru tine și 
pentru FC Argeș 

intrarea în play-off?

Eu tind mereu spre 

performanță. Acest lucru 
trebuie să fie valabil pentru 
toți băieții de la echipă. 
Pentru cei tineri, cred că 
ar fi o experiență unică. 
Este ca și când ar câștiga 
un trofeu pus în joc. Ar fi 
o bucurie pentru toată 
lumea, mai ales pentru 
oraș, pentru suporteri, 
care ar vedea echipa lor 
bătându-se cu cele mai 
bune din campionat..

5 Echipa este 
calificată și în 
semifinalele Cupei 

României. Poate Piteștiul 
să joace o nouă finală 
după cea din 1965?

Normal că poate, de ce 
să nu ne gândim la acest 
obiectiv?! Dacă tot am 
bătut atâta drum și am 
trecut de atâtea meciuri, 
ar fi păcat să ne oprim 
aici. Ăsta este gândul 
nostru. E foarte important 
pentru noi să încercăm să 
ajungem în finală și, de ce 
nu, să o și câștigăm! Vom 
face tot ce ține de noi să 
aducem trofeul la Pitești.





...Ajungem la stadion, eu 
cu Adi reuşim şi intrăm. Mai 
sunt două ore şi jumătate 
până la meci. Găsim greu loc. 
Stadionul stă să pleznească, 
sunt peste 50.000 de oameni, 
strânşi unul în altul, cu priviri 
rele, crunte, de răzbunare, 
dar şi de teamă... Dinamo 
spulberase Steaua şi pe toate 
celelalte din campionat, 
marcase 37 de goluri şi 
primise 3 în 10 etape... Craiova 
e toată pe umerii lui Gică Popescu, care 
are şi banderola pe mâna stângă, la 22 de 
ani. Poate şi Badea să încerce ceva, dar...

...Mai sunt două ore. E ceaţă, e frig, e 
urât. Lumea e îmbrăcată sărac, în oraş e 
foamete, în case e ca afară. Din când în 
când, jos, lângă gard, Barză, şeful galeriei 
dă câte un semnal de atac. Lumea însă nu 
e convinsă de nimic. E o ură teribilă în toţi, 
pentru toată viaţa lor de olteni amărâţi.

Şi atunci se întâmplă! Nea Costică 
Popescu anunţă că echipele de tineret 
vor intra pe teren pentru meciul lor. Intră 
Craiova, în alb, şi stadionul se mişcă. Nu la 
maxim, dar e impresionant... apoi în gura 
tunelului apar dinamoviştii... nu se vede 
clar cine, ce... dar nu-s ai noştri. Un infinit 
cor de fluierături şi strigăte îi împinge pe 
toţi înapoi! Nimeni nu mai iese de-acolo! 
Puştii lui Ţâcă Zamfir, între care Cristescu, 
Papa, Călin salută încolonaţi şi se retrag 
şi ei... (A doua zi, în „Sportul”, cronicarul 
partidei, Stelian Trandafirescu, cu care 
aveam să împart un birou peste 4-5 ani, 
scrie aşa: „La speranţe: nu s-a jucat – 
echipa oaspete sosind târziu la stadion!” În 
realitate, puştanii dinamovişti ori n-au avut 
curaj să intre, ori, am auzit şi varianta asta, 
n-au fost lăsaţi să intre pe teren ca să nu 
incite şi mai mult oamenii!)

Cert e că publicul nu înţelege şi huiduie. 
Mai trece o oră. Nimeni nu se mai poate 
mişca. Nici la ţâşnitoarele de apă, nici 
nicăieri. E tot mai frig, ceaţa e tot mai 

jos... Suntem 50.000 de 
oameni cu cuţitele în dinţi 
şi în suflet. Ies ai noştri. Gică 
Popescu, Săndoi, Boldici, 
Badea, Mănăilă, în geci de 
piele, în blugi, în hanorace 
ca Gigi Ciurea... Stadionul 
irumpe! Simt însă că nu 
e totul. Simt bine. Ies şi 
ai lor, trenciuri elegante, 
costume clasice, Vasile Ianul, 
în negru cu cravată roşie, 
Andone, încercând gazonul 

să-i cunoască rezistenţa, Lupu, Rednic, 
Lupescu, Mircea Lucescu, cu cordonul 
strâns la balonzaid, uite-l cu părul creţ şi 
zâmbind amar... Publicul mârâie, huiduie, 
strigă! Se întorc la cabine să se echipeze. 
În câteva minute, o jumătate de oră, ies. 
Întâi Craiova, cu Gică în frunte... apoi 
Dinamo... Oamenii nu mai pot fi ţinuţi, 
miliţienii strâng rândurile, sutele de şiruri 
se agită, strigătele sunt înfiorătoare... Ies 
şi arbitrii. mai sunt 5 minute. Crainicul 
anunţă echipele, cu numărul 9, Gicăăă 
Poooopescuuuu! Dinamoviştii nu se aud.

Începe. Iar ceea ce se petrece după 
primul fluier al lui Ştreng e imposibil de 
descris. Dinamo se instalează la cârmă, 
Cârţu îi retrage pe ai noştri. Şi Dinamo 
începe pasul unu: Lupu către Lupescu. 
Apoi, ca într-un dans, Mateuţ, Rednic, 
Sabău, înapoi la Andone, iar Lupu... 
Oamenii, cei 50.000 tac. Cârţu e cu mâna 
la gură. Lucescu e aproape o statuie. 
Ciurea, Badea şi Pigulea încearcă o 
recuperare. Eşuează. Iar atunci se petrece 
ceva ce n-am trăit niciodată, nicăieri. 
„Centralul” se zguduie din temelii, ca 
un răspuns la uluitorul joc de pase al 
băieţilor lui Lucescu. Badea recuperează 
prima minge, o întoarce prudent lui 
Gică Popescu şi acesta preia, trece de 
Răducioiu, lansat în presing, de Lupescu, 
apoi de Rednic, care faultează. În clipa 
aia, universul se dezintegrează. Stadionul 
efectiv urlă bestial. „Ştiin-ţa! Ştiin-ţa!! Ştiin-

CRONICĂ
Revoluția dinaintea Revoluției (II)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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ţa!!!” În peluză explodează patru petarde. 
Nu mai e ceaţă, dar e fum, gros, galben-
negru. „Ştiin-ţa! Ştiin-ţa!” E ca o barieră de 
netrecut spre poarta lui Boldici. „Ştiin-ţa!! 
Ştiin-ţa!” Curând, nu se mai percepe, din 
cauza isteriei, decât perechea de vocale 
„iiiii-aaa!!!” urlate!

...Şi fault. Şi pas. Şi fault. Săndoi îl seceră 
pe Răducioiu, Lucescu intră în teren. 
Intră şi Cârţu. „Ştreng era leoarcă de 
transpiraţie. Urla şi el la mine, Sorine, nu 
mai loviţi! Dau roşu!! Ia dă, îi zic, ia să văd! 
Ce cauţi în teren?, zice. Da’ Lucescu ce 
caută?, zic şi eu.” În studioul de la Digi, 
Sorin zâmbeşte şi se încruntă. „Aşa a fost. 
Gică Popescu a ieşit apoi, prin minutul 
24, cu ea la picior, i-a pasat lui Bica, Dănuţ 
a jucat în stânga, în spatele lui Sabău, 
Adrian Popescu a preluat, cursă de 30 de 
metri, centrare pe jos şi Ciurea, din cădere, 
i-a luat faţa lui Klein, a intrat cu totul în 
poartă, gol! Asta a fost!”

Simplu, nu? Ştreng a prelungit meciul 8 
minute, dar Gică Popescu a fost imperial. 
Ciurea a mai prins o bombă, dar Stelea a 

boxat incredibil!
Peste ani, şi Popescu, într-un taxi, la 

Madrid, avea să rememoreze scena, la 
telefon, chiar cu Stelea! Eram acolo, aşa 
că ştiu. A fost meciul oamenilor însă. 
Acum, după 22 de ani, încă aud strigătul 
lor disperat, superb, uluitor, crunt: „Ştiinţa! 
Ştiinţa!” „Prudenţă, multă prudenţă”, 
scria Stelian Trandafirescu în „Sportul”, a 
doua zi, din partea băieţilor lui Cârţu. Îi zic. 
Zâmbeşte. „La sfârşit, i-am zis lui Lucescu, 
profesore, văd că nu mai fluieră ăsta, speră 
să egalaţi... Opreşte un pic, să le dau apă la 
ai mei şi mai jucăm unul de la început.”

A fost v. Oamenii s-au dus cu greu acasă. 
19 ani mai târziu, în exact acea dată, tatăl 
meu, care a fost cel mai mare suflet de 
lângă acea echipă, a murit. Peste alţi doi 
ani, în exact acea dată, Adrian Păunescu a 
murit. Între timp, aproape pe furiş, a murit 
şi Craiova. Strigătul acelei zile, din ’89, ar 
putea însă s-o învie vreodată. De fapt, cred 
că aşa va şi fi! Eu încă îl aud: Ştiin-ţa! Ştiin-
ţa!

A fost, într-adevăr, într-o duminică.

Cr
on

ică
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