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2.

Nu peste mult timp vor începe și campionatele interne 
de fotbal, la toate categoriile. Deja foarte multe echipe au și 
început pregătirile, au plecat la munte sau la mare să se pre-
gătească. Unele, mai bogate, au luat drumul străinătăţii, unde, 
așa cum a păţit Steaua, în meciuri amicale, sunt umilite de 
formaţii necunoscute. Dar asta este o altă chestiune. Noi să 
ne uităm în grădina noastră. Să începem cu CSM-ul. Încă de 
la înfiinţarea acestei echipe, am spus că este nevoie de un co-
lectiv de jucători stabili, care să aibă contracte pe mai mulţi ani 
cu gruparea respectivă. Deși factorii de decizie din acel timp, 
respectiv domnul primar Mircia Gutău și fostul președinte al 
AJF, domnul Gheorghe Constantin, mi-au dat dreptate, anul 
trecut, la prima apariţie pe scena secundă a fotbalului româ-
nesc, s-a început tot cu improvizaţii, aducându-se jucători, 
cei mai mulţi cu contracte pe un an, împrumutaţi. Treaba a 
mers bine o vreme, adică turul, dar în primăvară a fost vai și 
amar, iar dacă mai erau de disputat 4 etape, echipa retrograda. 
Acum se ia totul de la capăt. S-a început cu echipa tehnică, 
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Gheorghe Stamate

mizându-se pe Costel Pană. Nu fac aprecieri asupra acestuia 
fiindcă nu-l cunosc, dar nu cred că-l va prinde colţul ierbii. 
Alături de el a fost adus Dumitru Teleșpan. Un tehnician bun, 
dar nu pe post de secund. Nu cred că Mitică va suporta mult 
condiţia de subaltern și că va suporta umilinţele inerente. Cât 
privește jucătorii, metoda trialelor nu a dat niciodată rezul-
tate în Zăvoi. Ori s-au ales jucătorii cei mai proști, ori nu a 
fost oprit niciunul și s-a pierdut timpul degeaba. Soluţia este 
tot aducerea unui grup de jucători care au evoluat împreună 
un campionat sau două, de la formaţii care se desfiinţează, 
sau nu mai au condiţii materiale să-și continue activitatea. 
Iar astfel de situaţii se găsesc în ţară. Atunci când s-a consti-
tuit CSM, sau când s-au pus bazele formaţiei, s-a spus că nu 
are să se apeleze la foști jucători, la aceia care chibiţaseră pe 
lângă echipă. S-a uitat și această promisiune și, în pimăvară, 
domnul primar l-a adus pe Florin Verigeanu. L-a făcut un fel 
de director tehnic și s-a văzut: echipa a intrat în picaj, iar dacă 
nu se încheia campionatul, astăzi pluteam în categoria C. Mă 
opresc aici cu aprecierile privind formaţia CSM și mă uit peste 
gard la cealaltă divizionară B, Oltchim Rm.Vâlcea. Băieţii de 
aici și-au câștigat locul în eșalonul al II-lea, muncind cinstit în 
teren, fără fiţe, ori stimulente, sau meciuri trucate. Ei merită 
să evolueze în acest eșalon. Aud că se încearcă vânzarea lo-
cului; dacă nu s-a și făcut, atunci banii să fie daţi fotbaliștilor, 
deoarece sunt ai lor. Dacă nu este vândut locul, atunci este 
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Omul de la capătul tunelului

de datoria domnului primar să intervină și să ajute această 
echipă. Ea are nevoie de o singură favoare: să i se dea voie să-și 
dispute jocurile oficiale pe stadionul din parcul Zăvoi și astfel 
să-și obţină licenţa. Referitor la alte probleme, dacă se dorește, 
cele două cluburi se pot înţelege. Eu cred că se poate conta pe 
Oltchim, pe lotul de jucători pe care această grupare îl are, pe 
o bună colaborare în beneficiul fotbalului. Numai să se do-
rească așa ceva. Dacă oamenii din conducerea CSM vor gândi 
că s-ar putea ca năzdrăvanii de la Oltchim să-i pună în umbră, 
demonstrând că se pot câștiga puncte fără mari intervenţii, 
atunci înţelegerea nu se va realiza în mod sigur. În schimb, 
dacă aceștia sunt corecţi, Oltchim va juca în B.

De la fotbal la handbal feminin. Formula aplicată de con-
ducerea clubului Oltchim nu va da roade. Veţi vedea. Nici 
aducerea la conducerea tehnică a domnului Gheorghe Tadici 
nu este o soluţie. Se dorește, cu orice preţ, rezultate de ex-
cepţie. Dar acestea nu se vor obţine. De ce, am să demonstrez 
într-o cronică viitoare. Acum pun punct și aștept luminiţa de 
la capătul tunelului.
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