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Pace în fotbalul bihorean

Şovre şi Bitea îngroapă
securea războiului
Doi dintre cei mai importanţi oameni din fotbalul
bihorean al acestor vremuri, Radu Bitea, preşedintele AJF Bihor, şi Octavian
Şovre, arbitru internaţional
FIFA, au căzut de acord să
îngroape securea războiului
după mai bine de trei ani de
divergenţe soluţionate chiar
şi în instanţele de judecată. Astfel, cei doi au hotărât
de comun acord să ofere un
exemplu în spiritul fair-playului semnând un contract de
mediere.
„Domnul Octavian Şovre, în
calitate de arbitru internațional
FIFA, și domnul Radu Traian
Bitea, în calitate de președinte
al Asociației Județene de Fotbal Bihor, au hotărât să ajungă
la o situație privind medierea
tuturor disensiunilor. După
mai bine de trei ani de la alegerea în calitate de președinte
a domnului Radu Bitea dorim
să dăm un EXEMPLU în spiritul fair-play-ului din sportul
pe care îl deservim. Sperăm
să ﬁm exemple și pentru alte
persoane angrenate în lumea
sportului și nu numai. Suntem profesioniști în activitatea
noastră și considerăm că este
cea mai bună soluție pentru
noi, pentru sport, pentru activitatea fotbalistică. Astfel de
conﬂicte și neînțelegeri nu pot
avea decât consecințe negative în plan sportiv, social ori
personal. Considerăm opor-

La moartea maghiarului, în
anul 1981, Der Spiegel rezuma astfel activitatea lui Lóránt
Gyula, ca antrenor în Bundesliga: „Gyula Lóránt a fost cel
mai experimentat antrenor de
unică folosință din Bundesliga
și, multă vreme, cel mai bine
plătit. Angajamentele maghiarului urmau de cele mai multe ori aceeași schemă: Lóránt
negocia contracte pe termen
lung, cu salarii mari, se certa
repede cu șeﬁi și cu vedetele echipei («Breitner are mult
spațiu gol în cap») și era demis
cu despăgubiri considerabile.

Cu o întârziere de patru luni, cauzată de
pandemia de coronavirus, va demara pe 11
iulie, la Cluj, o nouă ediție a Campionatului
Național de fotbal-tenis. În întrecere vor ﬁ
angrenate și două cluburi bihorene, Tengo
Salonta și Futnet Oradea.

Octavian Şovre, Laurenţiu Danşa şi Radu Bitea, pe vremea când toţi trei făceau parte din
Asociaţia „Cavalerii Fluierului”

CFR Cluj dezminte zvonurile

tună această mediere și avem
împreună convingerea că vom
continua activitatea profesională cu succes”, se menţionează în comunicatul de presă
comun trimis redacţiilor care
reprezintă chiar un fragment
din contractul de mediere semnat de către cele două părţi.
Marea împăcare, aşteptată
de toată suﬂarea fotbalistică bihoreană, a fost anunţată
prin intermediul unui comunicat de presă comun. Cei doi

Clubul de fotbal CFR Cluj a dezminţit
ieri, prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina sa de Facebook, că nu a luat
în considerare „nicio secundă” schimbarea
antrenorului Dan Petrescu.

oameni de fotbal au căzut de
acord că gestul reprezintă cea
mai bună alegere pentru sportul pe care-l reprezintă. Radu
Bitea, a fost ales preşedinte al
AJF Bihor la începutul anului
2017 după o cursă electorală în
care l-a învins 28-18 pe Valer
Vancea, fostul conducător care
se aﬂa în fruntea asociaţiei din
anul 2005. La acel moment,
Radu Bitea era cel mai tânăr
preşedinte de AJF din ţară.
În ceea ce-l priveşte pe Octa-

vian Şovre, acesta face parte
din brigada condusă de Ovidiu
Haţegan, cea mai valoroasă din
fotbalul românesc la ora actuală, delegată la numeroase partide de cel mai înalt nivel din
fotbalul european şi mondial.
Tocmai din acest motiv împăcarea dintre cei doi este cea
mai bună alegere pentru fotbalul bihorean, care, de acum
înainte, ar putea deveni şi mai
puternic.
 Sorin ILISIE

Gyula Lóránt, experimentat, dar de unică folosință (VII)

Antrenor de „unică
folosință”

Sezonul se deschide
la Cluj

În sezonul 2020 au conﬁrmat participarea
campioana națională en-titre Tengo Salonta
(seniori şi juniori), JSF Cluj-Napoca, Junii
Sătmarului (debutantă în competiţie), Black
Hill Vatra Dornei, Rechinii Tehnici Câmpulung Moldovenesc, Olympiakos Rădăuţi, Team
Bucovina, Futnet Oradea, Futnet Timişoara şi
CS Dumbrăviţa Timiş.
„Cu ocazia turneului vom organiza şi o
şedinţă pentru a stabili programul următoarelor
etape”, a declarat salontanul Vasile Sorean,
preşedintele Asociației Județene de Fotbal-Tenis Bihor.
În ediția trecută, etapa ﬁnală a avut loc la Salonta. Pe lângă rundele din campionat, în calendarul intern mai ﬁgurează și Cupa României.
Tengo Salonta s-a înscris în competița
națională și la categoriile juniori și feminin,
o componentă a clubului salontan, Andreea
Neag, ﬁind multiplă medaliată, anul trecut,
la Campionatele Europenele de la Szentes
(Ungaria).
 Horia BUZ

Cutia cu amintiri. Portrete alb-verzi
Despre Gyula Lóránt, la
moartea acestuia, presa germană spunea că era un antrenor de „unică folosință”
și că va rămâne în amintirea publicului ca antrenorul
cu un singur trofeu și o idee
revoluționară.

Începe CN de fotbal-tenis

Loc de muncă și-a găsit mereu:
la Köln, la Kaiserslautern sau
la München. Iar vizitele sale
scurte aduceau succes cluburilor. Pe Eintracht Frankfurt a
preluat-o în mijlocul sezonului
și a dus-o de la retrogradare
până pe locul 4. Cu toate acestea, a trebuit să plece. A introdus cu forța apărarea în zonă,
ceea ce i-a adus contestări din
partea colegilor. Însă acest sistem este aplicat astăzi chiar și
la naționala Germaniei.”

„Spionul” Sepp Herberger

Întrebat ﬁind de presa germană despre cauzele eșecului
Ungariei din ﬁnala de pomină
de la Berna, se pare că a găsit
și pentru asta o explicație.
Pentru el, cel mai mare merit pentru victoria Germaniei
i-a aparținut selecționerului
Sepp Herberger, care i-a spionat zi de zi pe adversari de-a
lungul turneului, după cum

reiese dintr-un articol publicat
în 1977 de revista Der Spiegel:
„Sepp Herberger trimitea în ﬁecare zi în cantonamentul nostru un spion, în persoana fostului internațional Albert Sing.
Acesta nota totul: ce-am făcut,
ce-am mâncat, când și cum neam antrenat, ce am băut seara,
la ce oră ne-am culcat, dacă am
dormit singuri sau mai mulți
în camere. Astăzi, nu este un
secret pentru nimeni că un antrenor poate obține astfel multe
informații folositoare. Antrenorul german ne știa starea de
spirit, condiția psihică și ﬁzică
în care eram, ce griji aveam și
cât de încrezători eram, punctele tari și punctele slabe. Noi
nu-i urmărisem pe nemți decât
în meciul dinaintea ﬁnalei. Am
intrat pe teren ca învingători,
dar pierduserăm deja!’’

Jucător genial, antrenor controversat...
Astfel, am aﬂat despre Gyu-

Gerd Muller primind indicații
tactice de la Gyula Lorant
la Lóránt că a fost un jucător
genial, galonat, cu care clubul
orădean s-a mândrit că l-a avut
în curtea sa, dar ca antrenor
a fost un personaj diﬁcil. Iar
din această cauză a rămas cu
un singur trofeu câștigat din
această postură, Campionatul
Greciei, având o idee ﬁxă care
s-a dovedit a ﬁ revoluționară
după ce a fost adoptată de către
toată lumea.
Fragment din „Istoria clubului de fotbal CAO/NAC Oradea”.
 Ioan KLESZKEN

Dan Petrescu rămâne
în funcţie

„Conducerea clubului CFR 1907 Cluj nu
s-a gândit nicio secundă la schimbarea antrenorului Dan Petrescu de pe banca tehnică a
echipei noastre, nici acum şi nici din sezonul
următor. Dan Petrescu are parte de susţinerea
totală a conducerii clubului nostru”, se arată în
comunicat.
„Tehnicianul, care a obţinut cele mai mari
performanţe din istoria clubului într-un timp
atât de scurt, reuşind să câştige de două ori
consecutiv titlul în România şi să caliﬁce echipa în Primăvara Europeană după un sezon fantastic şi nişte victorii incredibile în competiţiile
internaţionale, este şi va rămâne antrenorul
echipei CFR 1907 Cluj. Toate performanţele
pe care Dan Petrescu le-a obţinut în calitate de
antrenor principal al echipei noastre, alături de
un grup de jucători profesionişti şi devotaţi, au
făcut ca CFR 1907 Cluj să revină în prim-planul fotbalului european’’, subliniază CFR Cluj.
„Suntem convinşi că există mulţi tehnicieni care şi-ar dori să pregătească o echipă de
nivelul CFR-ului, însă noi avem antrenor în
persoana lui Dan Petrescu, cel care mai are
contract cu CFR 1907 Cluj încă două sezoane,
contract pe care o să îl ducă la bun sfârşit. În
încheiere, vrem să vă asigurăm din nou că nu a
existat nicio discuţie cu un alt antrenor pentru
a prelua banca tehnică a echipei noastre, nici
acum şi nici din sezonul viitor”, a concluzionat
conducerea clubului ardelean.
Presa a relatat despre probleme în cadrul clubului din Cluj-Napoca după ce CFR a pierdut
poziţia de lider în Liga I. Universitatea Craiova
ocupă primul loc după şase etape din play-oﬀ,
cu 38 de puncte, urmată de CFR, cu 37 puncte.
În etapa a 7-a, Universitatea va juca duminică,
acasă, cu FCSB, iar CFR o va întâlni luni pe
Gaz Metan Mediaş, tot acasă. 

