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EDITORIAL

O analiză riscantă
Justin Ștefan, Secretar General LPF

ce se va întâmpla în societate, vorbesc
de criza din sistemul de sănătate și de
consecințele probabile ale acesteia.

Nu e același lucru dacă riști sau,
dimpotrivă, faci toți pașii luând în
calcul orice lucru neprevăzut. Fotbalul
românesc a stat foarte mulți ani, poate
prea mulți, într-o zonă în care siguranța
venea din tradiție, din obișnuință și nu
din analiza obiectivă a unor factori de
risc. E drept, situațiile greu predictibile
veneau rar peste o competiție destul de
bine închisă în propriile ei definiții.
Ce s-a întâmplat din luna martie a
acestui an, odată cu declanșarea crizei
pandemice, a modificat total modul
de abordare a campionatului recent
încheiat și, îndrăznesc să spun, și a
celui care urmează să înceapă peste
doar câteva zile. Timpul nu doar că n-a
mai avut răbdare, vorba lui Preda, dar
se pare că a devenit o condiționare
însăși a competiției. Treizeci de etape
în sezonul regulat cu un număr de 16
echipe la startul din Casa Liga 1, apoi
play off-ul obișnuit deja între primele 6,
și play out-ul cu 10 echipe care vor juca
doar 9 etape, primele 5 având doar 4
deplasări și 5 jocuri pe teren propriu. Dar
nu aici e marele factor de risc, ci la ceea
PAGINA 2

Nu doar fotbalul nostru va trăi cu
această sabie a lui Damocles deasupra
capului, ci întreg fenomenul fotbalistic
mondial. Vedem cum se desfășoară
în aceste zile fazele finale ale Europa
League și Champions League, cu toate
condiționările nou apărute și înțelegem
că și aici e vorba de o analiză riscantă.
Dar cum lucrurile trebuie să meargă
mai departe, ca și viața, UEFA și-a
asumat o astfel de analiză și a oferit
un model. Sigur că, pe de altă parte,
fotbalul românesc are particularitățile
lui, raportate la o societate evident
diferită de cea occidentală, la care
tindem să ajungem, dar care e încă
departe. O analiză a ceea ce va urma e
riscantă prin definiție, dar e obligatorie,
calculând nu doar etapele competiției
într-un segment de timp, ci și factorii de
risc, pe care i-am văzut manifestându-se
în finalul sezonului trecut.
Însă Leadership-ul înseamnă și o astfel
de asumare a unor evenimente nu
neapărat neprevăzute, ci obligatoriu
nedorite. Sper ca toți cei implicați
în fotbalul românesc profesionist să
manifeste responsabilitate și solidaritate,
nu e prima oară când fac apel la aceste
valori. Dacă ele se vor manifesta, atunci
și analiza pe care o încercăm acum,
înaintea începerii campionatului, va fi
mai puțin riscantă.
Nu e doar un punct de vedere, mi-e
teamă că e o realitate de care trebuie să
fim conștienți cu toții și să ne sprijinim
pentru a duce la bun sfârșit acest nou
sezon care poate fi cu adevărat cel mai
greu din istoria fotbalului românesc, dar
și cel mai frumos și mai atractiv dintre
toate.

FEATURE

Cifrele Campionilor
CFR Cluj a câştigat al 3-lea titlu consecutiv şi a ajuns la 6 campionate, egalându-le în
topul "all-time" pe Chinezul Timişoara şi UTA Arad.
Pe durata celor 36 de runde, Dan Petrescu a utilizat 39 de jucători. Iată lista fotbaliştilor
cu minute în ediţia 2019/2020 pentru gruparea campioană şi cifrele acestora:
Jocuri

Portari

28

Arlauskis Giedrius

4

Vâtcă Andrei Cosmin

1

Rus Adrian Vasile

2

Fernández Collado Jesús

1

Sandomierski Grzegorz

1

Hindrich Otto

PAGINA 3

Feature

BULETIN INFORMATIV // 14 AUGUST 2020

Feature

BULETIN INFORMATIV // 14 AUGUST 2020

Jocuri

Goluri

Pasă de gol

Penalty
scos

13

-

-

-

Peteleu Ionuţ Andrei

21

2

-

-

Burcă Andonie Andrei

7

-

1

-

Mureșan Andrei Iosif

29

2

1

-

CAMORA Mario

16

2

1

-

Sušić Mateo

11

1

-

1

Cestor Mike

4

-

1

-

Butean Mihai Ionuţ

25

5

1

1

Vinicius Paulo

15

2

-

-

Boli Kevin Gnonher

4

-

-

-

Paşcanu Alexandru Ştefan

5

1

-

-

Manea Cristian Marian

1

-

-

-

Ciobotariu Denis

Jocuri

Goluri

Pasă de gol

Penalty
scos

4

-

-

-

Sylla Yacouba

18

1

1

-

Đjoković Damjan

33

4

3

-

Itu Cătălin Mihai

9

-

Deac Ciprian Ioan

25

Mijlocaşi

11

1

-

-

Aurélio Luís Miguel

24

7

5

1

Păun Alexandru C-tin Adrian

16

2

3

1

Pereira Michaël

15

-

1

-

Petrilă Claudiu Adrian Mihai

26

1

1

1

Hoban Ovidiu Ştefan

1

-

-

-

Mailat Sebastian

21

2

-

-

Bordeianu Mihai Cătălin

3

-

-

Culio Emmanuel Juan

-

1

1

Chipciu Alexandru Mihăiţă

9
9
2
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14

(5 din penalty)

Fundaşi

(3 din penalty)

Fica Alin Răzvan

Jocuri

Goluri

Pasă de gol

Penalty
scos

24

2

3

-

Rondón Mario

6

2

1

Omrani Abdel Billel

6

1

-

-

Ţucudean George Marius

34

4

3

2

Costache Ionuţ Valentin

11

2

-

-

Traoré Lacina

7

-

1

-

Golofca Cătălin Gheorghiță

5

-

-

-

Joca Andrei Dodi

28

(2din penalty)

Atacanţi

Antrenor: Dan Petrescu - 36 de jocuri.
CFR Cluj a beneficiat de 3 autogoluri: Cosmin Achim (et. a 9-a, CFR Cluj-FC Voluntari
5-0, golul de 4-0), Georgi Kitanov (et. a 21-a, CFR Cluj-Astra 2-0, golul de 2-0), Ovidiu
Popescu (et. a 3-a play-off, CFR Cluj-FCSB 1-0).
Gruparea clujeană a ocupat locul 1 în 27 dintre cele 36 de etape disputate.
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Interviu cu Virgil Ghiță
(FC Viitorul Constanța)
realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Virgil Eugen Ghiță s-a născut în 4 iunie 1998 la Pitești și este deja unul dintre cei mai
buni fundași centrali din CASA Liga 1. Format de Academia Gheorghe Hagi, Ghiță este
component de bază al echipei naționale de tineret.

1

Virgil, care ar fi
concluziile la finalul
sezonului 2019/2020?

A fost un an lung, greu,
dificil din toate punctele
de vedere. A fost un an
in care am învățat că un
singur punct te poate
costa ratarea play-offului. Un sezon atipic din
cauza acestei pandemii,
care a blocat fotbalul pe o
perioada lungă și care ne-a
arătat cât de tristă poate fi
viața fără fotbal.

2

Au fost mulți
antrenori care
au spus că ați fi
meritat să jucați în play-
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off, că locul vostru nu a
fost în play-out...
Ratarea play-off-ului a fost
vina noastră, am pierdut
puncte importante foarte
ușor, dar cred ca am arătat
pe teren de-a lungul playout-ului că suntem o echipă
bună, valoroasă, care ar fi
meritat să fie în play-off.

3

Ai marcat patru
goluri în acest
sezon și ești deja
unul dintre cei mai
apreciați fundași centrali
din CASA Liga 1. Sunt
lucruri care te motivează,
te responsabilizează și
mai mult?

Am avut un sezon bun,
cu multe reușite pe plan
defensiv, cele pe plan
ofensiv, cum ar fi golurile,
vin doar ca un plus al
prestațiilor mele bune.
Cred că cea mai mare
motivație a mea este aceea
de a progresa de la zi la
zi, de a deveni mai bun
și, pe viitor, de a ajunge
la echipa națională și la o
echipă de top din Europa. O
responsabilitate și o dovadă
de încredere mi-a oferit-o
domnul Hagi prin decizia
de a mă pune unul dintre
căpitanii echipei.

A fost o perioadă foarte
grea, cu foarte multe
restricții și reguli pe care
a trebuit să le respectăm
atât pe perioada
antrenamentelor și a
meciurilor, dar și în viața
de si cu zi. Toate acestea
au fost doar pentru a ne
desfășura activitatea în
condiții de siguranță.
Părerea mea este că la noi
se resimt mult mai mult
decât la un om obișnuit

fiindcă noi suntem
persoane publice, pe care
foarte mulți oameni le
urmăresc și le comentează
fiecare mișcare. De aceea
trebuie să dăm un exemplu
pozitiv prin felul nostru de
a fi și prin felul nostru de
a respecta regulile. Noul
sezon va începe la doar
două săptămâni de la
terminarea celui precedent.
Nu au fost foarte multe
zile de odihnă, dar avem
așteptări mari de la noul an.
Filosofia noastră este de a
încerca să devenim cei mai
buni, muncim în fiecare
zi pentru lucrul acesta.
Ca în fiecare an, primul
nostru obiectiv este de a
ne califica în play-off și anul
acesta suntem obligați să
facem acest lucru având în

vedere că sezonul trecut nu
am reușit să ne îndeplinim
acest obiectiv.

5

Urmează un
nou campionat
peste câteva zile.
Ce așteptări aveți? Ce
obiectiv vă propuneți și ce
obiectiv personal îți propui
tu?
Principalul meu obiectiv
anul acesta este de a
juca mai mult, cât mai
mult pentru a deveni un
jucător mai bun! Vreau
să ajut echipa națională
U21 pentru a ajunge la
Campionatul European și
pentru a face o figură cât
mai frumoasă. Totodată,
îmi doresc să debutez și la
Naționala mare.
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4

Cât de greu v-a
fost în aceasta
perioadă cu toate
restricțiile pe care a
trebuit să le respectați?
Cum se resimt acestea
pentru un fotbalist
comparativ cu un om
obișnuit?

BULETIN INFORMATIV // 14 AUGUST 2020

CRONICĂ

La telefon, destinul
realizat de Marius Mitran

I-am cunoscut aproape pe
toți cei pe care, în limitele
unui timp, era posibil să îi
cunosc.Din 1975, de la acel
România-Scoția de pe "23
August ", primul meci la care
am fost în tribună, într-o zi
de 1 iunie, cadou de la tata de
Ziua Copilului, plus o minge
de fotbal "originală ", și pînă în
1992 când am intrat în presă,
la ziarul ORA, a fost o etapă.
Tata m-a dus în vestiarul Craiovei, grație
prieteniei lui cu Costică Deliu cu care
fusese coleg în facultate. Se întâmpla în
1977, înaintea finalei de Cupă câștigată
pe Republicii, cu 2-1, în fața Stelei. Și da,
Balaci și Cârțu.
După 1993, reporter fiind un timp,
evident tot lîngă Craiova îmi căutam de
lucru. Aceea mi s-a părut cea mai bună
echipă de după Craiova Maxima, cu
Stângă, Craioveanu, Papură, Gane, Vasc,
Cristescu, Săndoi, cu Bondrea antrenor și
apoi cu Cârțu și cu Pițurcă. Asta pînă prin
'95-96.
După aceea nici eu nu am mai rămas
reporter, nici echipa nu și-a mai revenit
pînă la Cupa de acum doi ani și pînă la
titlul de vicecampioană de azi.
Dar de cunoscut am cunoscut mulți
uriași, aproape pe toți pe care, în limitele
acestui timp, era posibil să-i cunosc, așa
cum deja am mărturisit.
Niciodată pe Zoli Crișan, niciodată pe
Dobrin. Deși ar fi fost timp, nu a fost timp.
Nu a fost. Asta ca să ies din poveștile
infinite ale Craiovei, echipă numită
Știința și scrisă Universitatea. Acolo unde
a ajuns și nu a rămas Dobrin. Știu în
toate amănuntele ei această istorie de la
Andrei Păunescu, care a trăit totul minut
cu minut, deși era abia elev la primară,
dar tatăl lui, care pusese totul la cale cu
Dobrin și cu Ștefan
Andrei, inclusiv camuflarea mutării din
Pitești cu ajutorul unui camion cu mobilă,

nu a reușit să-l păstreze pe
Dobrin "la noi",din cauza
prim secretarului de la Argeș,
Ion Dincă. Atunci când
Dincă a aflat de acțiunea lui
Adrian Păunescu, s-a dus
la Ceaușescu și i-a spus că,
fără Dobrin, oamenii muncii
din Pitești, ba chiar din tot
județul, nu vor mai avea
niciun chef de muncă, iar
asta, tovarășe secretar general...
Dar, cu Dobrin, am vorbit la telefon, o
singură dată. Am povestit seara aceea,
când realizam o emisiune, căreia îi
dădusem numele " Mai mult decât
fotbal", exact ca sloganul ziarului pe care
tocmai îl lansasem, Sport Total.
Emisiunea era la TVR Internațional
și îl aveam invitat în studio pe Angelo
Niculescu. Am povestit de multe ori
momentul, când Dobrin i-a dat dreptate
Profesorului, vorbind amândoi despre
Guadalajara 1970, recunoscând că el,
uriașul, nu fusese ce trebuia să fie atunci
și acolo.
Dar e prima dată în viața mea când
vorbesc despre o voce. Vocea lui Dobrin,
pe care am auzit-o în căști pînă la
monumentul intrării în direct. Caldă,
gravă, aproape timidă când a aflat
cine e invitatul din studio. Dan Vasile,
producătorul emisiunii, l-a asigurat că
e totul în regulă și Dobrin a zis : " Bună
seara, dom' profesor!" Apoi amândoi au
spus o poveste.
Dar vocea aceea, la telefon, a lui
Dobrin, care avea iar 22 de ani, și spunea
că niciodată, că dacă dom profesor,
că brazilianul, că Pele, că Mopsu, că
Tamango...
Vocea aceea era dovada că există
întoarcerea în timp. Dar numai pentru
uriași. Pentru uriașii nedreptățiți.
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