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Play-back

Justin Ștefan, Secretar General LPF

care sunt și despre cazurile în care vom
fi implicați mai mult sau mai puțin, să
fim sinceri cu noi înșine, cu competiția
în sine și față de valorile pe care le
clamăm.
Să nu facem play-back, așa cum se mai
întâmplă pe anumite scene ale societății
românești, spunând una și fumând alta,
vorba marelui Arghezi.
Respectul pentru competiție, pentru tot
ceea ce înseamnă Liga 1 Casa, începe de
la conduită, de la tratarea adversarului
de pe teren că pe un partener de
întrecere și nu ca pe un inamic de front,
īntr-o dispută fără drept de recurs și
inacceptabilă între oameni care, totuși,
au același obiectiv.
Încă o ediție de campionat începe și,
dincolo de emoțiile care vin odată cu
fiecare punct zero, mai vine ceva. Sau,
cel putin, așa simt eu în aceste zile.
Să mă explic. Cum pericolului generat
de pandemie e departe de a fi trecut,
competiția se vede, în continuare,
strânsă între anumite limite,
condiționată de obținerea performanței
pentru fiecare club în parte, în funcție
de obiectivul și de capacitățile fiecăruia,
dar, din păcate, și de amenințarea cu
apariția cazurilor de infectare cu noul
coronavirus în cadrul echipelor.
Noul protocol medical schimbă și ajută
mult la crearea unei anumite fluențe
în etapele care ne așteaptă, dar și
noi, cei cu o certă responsabilitate în
fotbalul românesc trebuie să înțelegem
noile reguli, dar, mai ales, trebuie să
ne adaptăm acestor vremuri, acestor
condiții și acestor provocări fără
precedent la acest nivel al competiției,
de fapt fără precedent indiferent de
nivel și reprezentare.
Să vorbim deschis despre problemele
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Partenerul media, un factor extrem de
important, la rândul lui, în trecerea cu
bine peste aceste timpuri grele, ba chiar
esențial în menținerea unui nivel care
să permită performanța, este alături de
fotbalul românesc în toate datele lui
actuale.
În fine, rezumând, ne așteaptă un
sezon nou, care începe astăzi, 21 august,
sub imperiul acelorași provocări, dar
și, foarte probabil, aducând altele în
premieră.
Important e să fim solidari, să
continuăm să judecăm cu înțelepciune
fiecare situație generatoare de riscuri și
să nu uităm să vorbim sincer și uitândune în ochii celuilalt.
Fără play - back!
Succes tuturor în noua ediție de
campionat!
Să privim înainte cu speranță și înapoi
fără mânie!
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Cifrele sezonului 2019/2020 în CASA Liga 1
Au evoluat 471 de jucători, dintre care 183 de
străini.
FCSB a fost echipa cu cei mai mulţi fotbalişti
utilizaţi - 43. La polul opus, Gaz Metan şi Sepsi
OSK - fiecare cu câte 32.
Cei 183 de străini au provenit din 53 de ţări.
Top 3 naţionalităţi: Franţa - 19, Portugalia - 15,
Croaţia - 11.

Rareş Ştefan Dogaru
(Gaz Metan)

Cel mai tănăr jucător cu minute a fost Rareş
Ştefan Dogaru (Gaz Metan / 11.12.2003),
iar cel mai în vârstă, Răzvan Dâlbea (FC
Hermannstadt / 08.10.1981).
Viitorul a fost singura echipă care a făcut toate
schimbările pe durata sezonului.
171 de jucători au debutat în principala
competiţie internă, dintre care 83 autohtoni.

Răzvan Dâlbea
(FC Hermannstadt)

212 fotbalişti au înscris cel puţin un gol, cei mai
mulţi marcatori regăsindu-se în dreptul celor de
la CFR Cluj - 21.
123 de fotbalişti autohtoni eligibili U21 au evoluat
în ediţia 2019/2020. Aceştia şi-au trecut în cont
115 goluri.
Ciprian Deac şi Alexandru Cicâldău au fost
fotbaliştii care au prins de cele mai multe ori
"Echipa etapei", fiecare de câte 11 ori.

Ciprian Deac
(CFR Cluj)

29 de tehnicieni au bifat cel puţin un meci pe
bancă în ediţia 2019/2020, dintre care cinci au
antrenat două echipe.
24 de arbitri au condus la centru cele 261 de
partide. Cele mai multe prezenţe le-a adunat
Istvan Kovacs - 22 de jocuri.
121 de meciuri s-au încheiat cu victoria gazdelor,
de 71 de ori s-au impus oaspeţii, iar alte 69 de
jocuri s-au terminat la egalitate.

Alexandru Cicâldău
(Universitatea Craiova)
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681 de goluri sau marcat în cele 261 de jocuri, ceea ce înseamnă o medie excelentă 2,61 goluri/meci.
Cele mai multe goluri marcate: Viitorul - 69.
Cele mai multe goluri marcate din afara careului: Universitatea Craiova - 15.
Cele mai multe goluri marcate cu dreptul: Viitorul - 32.
Cele mai multe goluri marcate cu stângul: CFR - 27.
Cele mai multe goluri marcate cu capul: CFR - 15.
Cele mai multe goluri marcate din acţiune: Viitorul - 48.
Cele mai multe goluri marcate din faze fixe: CFR - 24.
104 penalty-uri s-au dictat pe durata întregului campionat, dintre care 86 transformate.
Sergiu Buş (Gaz Metan) a fost fotbalistul cu cele mai multe penalty-uri scoase - 4.
Victor Rîmniceanu (FC Voluntari) a fost portarul cu cele mai multe penalty-uri apărate - 3.
CFR Cluj, echipa cu cele mai multe meciuri fără gol primit - 22 de jocuri.
1318 galbene şi 62 de roşii s-au arătat în sezonul 2019/2020. Universitatea Craiova a
fost singura echipă fără jucători eliminaţi.
Campioana CFR Cluj a ocupat de 27 de ori locul 1 la finalul unei etape.

István Kovács
(Arbitru)

Sergiu Buş
(Gaz Metan)
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Victor Rîmniceanu
(FC Voluntari)
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Antrenorii sezonului 2020/ 2021
Echipa

1

Petrescu Dan
Vasile

CFR Cluj

126

68

47

338

174

241

2

Bergodi
Cristiano

U Craiova

57

39

50

179

185

146

3

Croitoru
FC Botoşani
Marius Marian

14

12

10

46

42

36

4

Andone
Bogdan Ioan

Astra

14

6

6

42

28

26

5

Petrea Anton

Steaua

1

0

1

1

2

2

6

Uhrin Dusan
Jr.

Gaz Metan

47

26

30

165

133

103

7

De La Barrera
Rubén

Viitorul

0

0

0

0

0

0

8

Albés Yáñez
Rubén

Hermannstadt

5

2

2

15

12

9

9

Grozavu Leo

Sepsi OSK

47

40

51

171

170

138

10

Poenaru Ilie

Clinceni

11

10

19

44

68

40

11

Pancu Daniel
Gabriel

CSM Poli Iaşi

0

1

1

2

4

2

12

Mulţescu
Gheorghe

Dinamo

114

72

126

409

398

312

13

Teja Mihai
Răzvan

FC Voluntari

46

27

36

131

117

109

14

Săndoi Emil

Chindia

42

28

50

131

140

120

15

Balint György
László Gyuszi

UTA Arad

0

0

0

0

0

0

16

Badea Ionuţ

FC Argeş

48

37

58

169

191

143
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Goluri Goluri Meciuri
Victorii Remiză Infrângeri marcate
primite
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Interviu cu Bogdan Andone
(antrenor Astra Giurgiu)
realizat de Octavian Țopa

Bogdan Andone este un ardelean de 45 de ani din Aiud crescut la o școală de fotbal
celebră cândva, Corvinul Hunedoara. A evoluat în Liga 1 pentru Sportul Studențesc, FC
Brașov, Farul Constanța, Rapid și Oțelul Galați, iar în străinătate pentru Ferencvaros,
Apollon Limassol, Alki Larnaca și Ermis Aradippou. A început să antreneze în sezonul
2011-2012 la FC Voluntari și cea mai mare realizare a carierei sale este titlul cucerit cu
Astra în 2016, ca secund al lui Marius Șumudică. În vara anului 2019, a devenit antrenor
al FCSB, echipă de la care a plecat după două luni și împotriva căreia pornește sezonul
2020-2021 din CASA Liga 1.

1

A fost o vacanță
extrem de scurtă. Cu
ce gânduri porniți
noul sezon?
Scurtă și, parcă nici nu a
fost vacanță... Mai degrabă
un amestec de stres cu
incertitudine, pentru că
noi am trăit și acea situație
specială, neplăcută, pe final
de sezon, cu îmbolnăvirile
de Covid, teama, izolarea,
așteptarea testelor, etc.
Astra a fost tot timpul
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în play-off, de când s-a
trecut la acest sistem,
până la urmă anul trecut
am terminat pe podium,
normal că ne dorim tot o
clasare în zona superioară.
Deși, sunt convins, nu ne va
fi ușor!

2

Astra începe
împotriva FCSB,
o echipă pe
care ați antrenat-o în
trecutul apropiat. Cu
ce sentimente abordați

această primă partidă a
sezonului?
Am jucat din această
postură și sezonul trecut,
a fost chiar foarte bine
pentru noi, am învins și
la București și la Giurgiu.
Datele problemei se vor
schimba, sunt sigur, dar nu
are de ce să ne fie teamă.
FCSB este o bucățică din
cariera mea, tot timpul eu
încerc să iau partea bună,
experiențele utile și să le

duc mai departe.

3

Aveți un vestiar
cu mulți jucători
cu personalitate,
Budescu și Alibec fiind
doar două exemple.
Cum se gestionează o
asemenea echipă?
Este greu, dar este și
frumos, reprezintă și o
provocare. Am reușit, zic eu,
până acum, vedem ce va fi
mai departe.

4

Care sunt
obiectivele Astrei
pentru noul sezon?

Este foarte greu, așa cum
vă spuneam, nici vacanța
nu o poți considera vacanță.
Încă avem probleme, vedeți
cazul Dima, care a ajuns
la trei săptămâni de când
testele nu ies cum trebuie,
o perioadă mai mare decât
se spune că este nevoie
pentru vindecare. Avem

și străini, pentru ei este și
mai greu... De exemplu,
Seto nici nu va fi disponibil
la acest meci de debut,
pentru că odată ajuns
acasă, la familie, în Japonia,
a trebuit să stea în izolare și
de abia acum se întoarce.
Nu am avut timp decât de
un meci amical, probabil
că abia după primele două
etape și pauza pentru
jocurile Naționalei ne vom
apropia de un ritm normal.
Va fi greu, nu numai nouă,
tuturor echipelor, iar cele
care joacă în Europa cu atât
mai mult vor avea acest
stres continuu. Vedeți ce
era să se întâmple cu CFR
Cluj, care risca să nu poată
ajunge în Malta...

3

E greu pentru noi,
ca spectatori, să
vedem meciuri cu
tribune goale. Cum se
trăiește acest sentiment
pe banca tehnică?

Am sperat că vor apărea
unele relaxări, ca în alte
țări, unele apropiate nouă
geografic. Toată lumea
are de suferit, și noi, și cei
care investesc, și sponsorii,
și iubitorii de fotbal. Pe
bancă te concentrezi la
joc, trec cele 90 de minute,
cum-necum. Dar emoțiile,
apropiații care veneau
la meciuri, iubitorii de
fotbal, lipsesc din ce în
ce mai mult. Am văzut
toate meciurile din Europa
League, Champions
League, stadioane superbe,
goale, zeci de milioane de
euro pierduți din încasări,
etc. Este un coșmar, care
pare să nu se termine, din
păcate! O să fie o zi specială,
foarte specială, aceea
când vom ieși din tunel
și vom vedea tribunele
fremătând...
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CRONICĂ

Baronul

realizat de Marius Mitran

Primăvara lui 1998. Număr
zilele şi nopţile şi iar zilele
care mă despart de Cupa
Mondială din Franţa. Sunt
în redacţia „ProSport”, am
terminat de corectat un
reportaj pentru care mă
deplasasem până în BistriţaNăsăud, la Prundu Bârgăului,
pentru a afla că poţi ucide
fără probleme, important
e să fii fotbalist, atunci când te urci,
beat pulbere, la volan. E vorba de cazul
Mironaş, dacă îşi mai aminteşte cineva.
Soarele nu bate în sala noastră din
strada Luterană, ferestre n-avem, ci un
perete lung de sticlă care ne desparte de
un hol cu geamuri ce dau afară, totuşi.
Chestie care nu ne încălzeşte iarna, nu
ne răcoreşte vara, pentru că totul se
finalizează într-o curte interioară, capsată
şi ea de ziduri înalte, de cărămidă. Aşa se
face că uşa trebuie ţinută închisă,a fară e
rece, e curent pe hol, la noi e cald, plăcut,
nea Bebe, închide, dom’le, odată uşa aia!
Nea Bebe e şoferul redacţiei. Mă rog,
unul dintre ei, un altul e „nea Mărin”
Nedea, fostul portar al lui FC Olt, mai e
şi soţul lui Gabi Chirea, secretara, Vali,
dar Vali e mai mult al lui Ovidiu decât
al nostru. În fine, dar nea Bebe e mereu
neatent; şoferii îşi au locul lor acolo,
aproape de uşă şi, mă, ce Dumnezeu, nu
vezi uşa aia, că-i dată de perete?! Dă-i un
şut şi închide-o!
„Vezi că Bebe Mateescu a dat multe
şuturi la viaţa lui şi pe noi, pe olteni, ne-a
cam ars!” Mă întorc cu scaunul rotativ
şi-i zic, încet, lui Buzărin: dezvoltă, Buză,
subiectul, nu-nţeleg! „Nu, pe bune, nu
ştii cine e nea Bebe? Nu pot să cred! E
Mateescu, care ne-a bătut acu’ 25 de ani,
la Craiova. Ne-a luat titlul!”

Zbang! Nu pot să creeed...
Am şi eu, tot de vreo 25 de
ani, nişte borne, în mintea
mea de suporter, care sunt
cam aşa: cum ne-a bătut
Steagu’ Roşu, în ’73, acasă şi
cum Dinamo a luat atunci
titlul la golaveraj, învingând
cu 4-0 pe CFR Cluj, după
finalul ultimei etape, scorul
care o făcea campioană
pentru un gol în plus. Apoi cum Adrian
Păunescu a scris în „Flacăra” despre
Craiova lui şi a noastră că e „campioana
unei mari iubiri”, cum a venit apoi
primul titlu, în ’74, la Ploieşti, apoi cum
a construit Teaşcă (alţii zic că nu el!)
„Craiova Maxima” şi tot aşa.
Aşadar, nea Bebe, şoferul nostru de
atâţia ani, de când eram cu toţii încă la
„Sportul românesc”, e Mateescu, de la
Steagu’, din primăvara lui ’73. Îl las pe
Buză şi, timid ca un copil în prima zi de
şcoală, închid eu uşa. Şi mă aşez lângă
el. E complet albit, cu o geacă de blugi
pe umeri (trage holul!) şi cu un rebus în
mână. „Nea Bebe, de vreo douăzeci de ani
te caut! Mamă-mamă!”
Surâde şi se trage mai mult pe
canapea, să-mi facă loc. „Nu eu am fost
de vină atunci, Baronul ne-a mâncat
titlul...” Mă prefac că nu-mi amintesc,
dar ştiu: „Baronul” era Adamache,
portarul Guadalajarei. „Craiova tocmai
bătuse la Bucureşti pe Steaua, cu 6-2,
pe <<23 August>>. Pe noi nici nu ne
băgau în seamă, cred. Mai ales că ne
lipsea jumătate de echipă, Pescaru,
Rusu, Gergely, Naghi, Zotincă. Ţin minte
că înainte de meci, pe culoarul ăla
lung al lor, de la vestiare până la teren,
Deselnicu zicea că nu ne dau multe, să
stăm liniştiţi. Meciul a fost unul care nu
se poate povesti. Oltenii tăi au tras din
toate poziţiile, de la-nceput până la sfârşit.
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Oblemenco, ce să-ţi zic, nici de la 40 de
metri nu puteai să-i aperi dacă trăgea,
dar Sterică le-a scos şi p-alea din 7 metri...
Boc, cu capul, Bălan, Deselnicu, Bondrea
a jucat şi el în meciul ăla... La un moment
dat era Craiova contra lui... Eu am marcat
destul de uşor, în prima repriză, m-am
dus singur, oltenii erau toţi la poarta
noastră, îl tăvăleau pe Baron... Asta a fost,
nu pot să-ţi descriu ultimele minute...
Erau 40.000 de oameni în tribune, se
urcaseră pe gardurile alea de sârmă şi
trăgeau de ele... Dacă ne băteau atunci,
nu-i mai depăşea Dinamo...” „Cu un gol,
nea Bebe, atât. Au luat titlul la golaveraj,
cu un gol, atât, în plus, dat faţă de Craiova.
Măcar egal dacă făceam...” „N-aveaţi cum!
După aia v-a bătut şi UTA, în ultima etapă,
la Arad. Acolo vă trebuia egal...” „Acolo
ne-a furat Dinamo, arbitrii erau ai lor, plus
bani la arădeni...” Nea Bebe se ridică. „Nu
mă mai întreba de Sterică... Peste 5 ani
avea să moară, înecat în Dunăre, n-avea
mai mult de 36-37 de ani... A fost cel mai
mare, cel mai bun... Păi, altfel, crezi că
juca Angelo cu el în Mexic, titular în toate
meciurile, şi cu Anglia şi cu Cehoslovacia
şi cu Brazilia?! Nu mă mai întreba nimic.”
Au trecut alţi 14 ani de-atunci. Ştiu, ţin
minte că am ieşit să fumez, pe holul ăla
de sticlă care nu ducea nicăieri şi n-avea
ieşire...
Bebe Mateescu a jucat apoi, anul
următor, cu Steagu’, în toamna lui ’74, în
Cupa UEFA. Atunci s-a petrecut celebra
întoarcere de scor din meciul cu Beşiktaş.
La Istanbul, pe „Inönü”, „Baronul” a luat
două goluri, nea Bebe trecuse fundaş
stânga, într-o echipă cu Hârlab, Ciugarin,
Pescaru, Gergely sau Csaba Gyorffy.
Antrenor era Proca, încă nu-l scoseseră
din fotbal... În retur, pe Tineretului, în
minutul 87 era 0-0. Oamenii plecaseră,
din vreo zece mii, jumătate. Adamache,
„Baronul”, care apărase în faţa lui Pelé,
a lui Bobby Charlton ori a lui Jairzinho,
credea, doar el, că se poate. În minutul
87 a marcat Cador. Turcii au pus mingea
la centru, Pescaru a interceptat, pas lung
şi Şerbănoiu face 2-0. Adamache era la
centru când, peste încă un minut, tot
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Şerbănoiu a dat golul trei, al calificării.
Mă uit pe ziare. Mă tooot uit. Anul
celălalt, în ’75, nea Bebe s-a dus
la Dinamo, a fost titular în Cupa
Campionilor, pe Santiago Bernabeu, cu
Real Madrid. 1-4, pentru „câini” Lucescu,
pentru „albi” Santillana, două, Netzer şi
Martinez. În retur, pe „23 August”, în 1
octombrie ’75, Dinamo – Real Madrid 1-0!
...În vara lui ’78 (povestea a apărut de
Crăciunul acelui an, în almanahul revistei
„Flacăra”, a lui A.P.), Baronul s-a dus cu
ai săi în Deltă. Înota de mic, era gălăţean
de origine, debutase la Dinamo Galaţi la
16 ani, apoi la Energia. La 18 juca în „C”,
la Ancora Galaţi. Apoi la Ştiinţa Galaţi. Pe
Dunăre crescuse, n-avea frică de apă. De
la Galaţi l-a luat Viitorul Bucureşti, adică
naţionala de juniori a ţării. Apoi 14 ani la
Braşov. Se spune că a mâncat prea mult
în după-amiaza aceea, pe o pătură, lângă
soţia sa. Era cald, 9 iulie. Aproape 40
de grade, la umbră. A mâncat, şi-a scos
tricoul şi s-a oprit pe malul apei. S-a întors
către soţie şi i-a spus că o iubeşte, i-a pus
în braţe un bucheţel cu flori de nu-măuita pe care tocmai le culesese şi a plonjat
în Dunăre. Stop cardiac. L-au găsit greu,
târziu, desfigurat. De atunci, nea Bebe
mi-a zis, n-a mai existat un meci ca acela
de la Craiova şi un portar ca el. Şi nici alt
Baron. Şi nici nu va mai fi.
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