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	 “Vor	 avea	 de	 demonstrat	 că	 victoria	 din	 Portugalia	 nu	
e	 norocoasă...	 că	 nu	 ne-am	 calificat	 întâmplător...	 că	 nu	
suntem	la	Euro	ca	să	fim	învinșii	de	serviciu...	Să	arate	că	nu	
suntem	la	5	goluri	diferență	față	de	Anglia	sau	Franța...	să	
egaleze	o	generație...	să	depășească	o	alta...”

	 Toate	lunile	de	la	calificarea	României	la	Euro	U21	până	
acum	au	însemnat	vagoane	de	speranțe	transformate	subit,	
de	 dincolo	 de	 teren,	 în	 sarcini	 și	 responsabilități.	 Morale,	
sportive,	naționale,	din	toate	câte	puțin,	dar	din	toate!

	 Când,	 de	 fapt,	 acești	 băieți	 minunați	 și-au	 încheiat	 o	
misiune	în	care	aproape	nimeni	nu	a	crezut	și	 încep	alta	în	
care	toți	ne	bucurăm.

	 Au	 început	 să	 devină	 modele	 pentru	 copiii	 noștri	 de	
5,	 7,	 9	 și	 12	ani!	 I-au	adus	 spre	 fotbal,	 au	 învelit	 pentru	o	
vreme	cu	tricolorul	tableta	și	celelalte	gadgeturi!	Au	întors	
fotbalul	spre	copii	și	copiii	noștri	spre	fotbal!	Asta	e	misiunea	
încheiată.

	 Cealaltă,	 care	 începe	acum,	 în	 care	deja	ne	bucurăm,	e	
o	sărbătoare-provocare.	De	aici	mai	departe,	băieții	aceștia	
cu	 aer	 firesc,	 adaptați	 unei	 lumi	 proaspete	 și	 serioși	 ca	 în	
vremurile	bune,	se	pot	ajuta	pe	ei	înșiși	să	fie	precum	idolii	
lor.	 Și	 pe	 noi,	 ca	 fotbal,	 să	 scriem	 istorie	 prin	 picioarele	 și	
mințile	lor.

	 Noroc	și	putere,	în	misiunea	asta!	

	 Vă	 îmbrățișăm	 cu	 lacrimi	 în	 ochi	 pentru	 cea	 de	 până	
acum.	

 Hai	România!

Gabriel Berceanu
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ROMÂNIA U21

Andrei Ionuț Radu
PORTAR	-	28.05.1997

Genoa	FC

Radu Boboc
FUNDAȘ	-	24.04.1999

FC	Viitorul

Virgil Ghiță
FUNDAȘ	-	4.06.1998

FC	Viitorul

Cătălin Căbuz
PORTAR	-	18.06.1996
FC	Hermannstadt

Alexandru Pașcanu
FUNDAȘ	-	28.09.1998

Leicester	City

Florin Ștefan
FUNDAȘ	-	9.05.1996

OSK	Sepsi

Andrei Vlad
PORTAR	-	15.04.1999

FCSB

Adrian Rus
FUNDAȘ	-	18.03.1996

OSK	Sepsi

Tudor Băluță
MIJLOCAȘ	-	27.03.1999

FC	Viitorul

Cristian Manea
FUNDAȘ	-	9.08.1997

CFR	Cluj

Ionuț Nedelcearu
FUNDAȘ	-	25.04.1996

FC	UFA

Dragoș Nedelcu
MIJLOCAȘ	-	16.02.1997

FCSB
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PENTRU EURO 2019!

Alexandru Cicâldău
MIJLOCAȘ	-	8.07.1997
U	Craiova	1948	CS

Ianis Hagi
MIJLOCAȘ	-	22.10.1998

FC	Viitorul

Adrian Petre
ATACANT	-	11.02.1998

Esbjerg	fB

Andrei Ciobanu
MIJLOCAȘ	-	18.01.1998

FC	Viitorul

Darius Olaru
MIJLOCAȘ	-	3.03.1998
Gaz	Metan	Mediaș

Andrei Ivan
ATACANT	-	4.01.1997

Rapid	Viena

Dennis Man
MIJLOCAȘ	-	26.08.1998

FCSB

Denis Drăguș
MIJLOCAȘ	-	6.07.1999

FC	Viitorul

George Pușcaș
ATACANT	-	8.04.1996

US	Palermo

Mirel Rădoi
SELECȚIONER
38	de	ani

Vlad Dragomir
MIJLOCAȘ	-	24.04.1999

AC	Perugia

Florinel Coman
MIJLOCAȘ	-	10.04.1998

FCSB
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ECHIPA DIN SPATELE TRICOLORILOR

Florin Constantinovici
ANTRENOR	SECUND

Ruben Rodriguez
ANALIST	VIDEO

Andrei Bogățan
FIZIOKINETOTERAPEUT

Cătălin Popescu
OFIȚER	DE	PRESĂ

Adrian Boingiu
ANTRENOR	SECUND

Adrian Nica
MEDIC

Vladimir Foia
MASEUR

Iulian Oțelea
TEAM	MANAGER

Eugen Anghel
ANTRENOR	CU	PORTARII

Adrian Mîrza
FIZIOKINETOTERAPEUT

Marian Ionică
MAGAZINER

Vlad Munteanu
MANAGER	OPERAȚIONAL

Horațiu Baciu
PREPARATOR	FIZIC

Valentin Șerban
FIZIOKINETOTERAPEUT

Silviu Ioniță
PSIHOLOG
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Fără Monoglutamat de sodiu adăugat
Fără Gluten  Fără Amidon  Fără MDM

Fără Soia  Fără Arome Artificiale

peste 80 de produse certificate 
gluten-free

Cris-Tim, primul producător de mezeluri 
certificat gluten-free din România, 

susține nutriția sănătoasă

www.cristim.ro
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Tricolorii U21 sunt prezenți la 
Campionatul European găzduit de Italia și 
San Marino după ce au încheiat neînvinși 
campania de calificare
• Campania fără înfrângere.	România	a	disputat	
10	 meciuri,	 nu	 a	 pierdut	 niciunul.	 A	 înregistrat	 7	
succese	 și	 trei	 remize.	 Doar	 Anglia,	 Belgia,	 Serbia,	
Franța	 și	 Polonia	 au	mai	 reușit	 această	 performanță	
în	preliminarii.	În	cele	10	partide,	naționala	U21	a	avut	
doi	integraliști,	portarul	Ionuț	Radu	(Genoa)	și	fundașul	
Alexandru	Pașcanu	(Leicester	City).

• Superdefensivă.	 Echipa	 noastră	 națională	 a	
primit	 doar	 4	 goluri	 pe	 parcursul	 calificărilor,	 cea	
mai	 bună	 apărare	 din	 Europa,	 la	 această	 categorie	
de	 vârstă,	 alături	 de	 Anglia.	 Din	 54	 de	 selecționate!	
Tricolorii	nu	au	primit	în	niciun	meci	mai	mult	de	un	gol.	

• Golgeterul echipei.	 George	 Pușcaș	 a	 reușit	
7	 goluri	 în	 preliminarii,	 în	 8	 partide	 disputate	 (7	 ca	
titular).	El	a	 fost	al	 treilea	 în	clasamentul	golgeterilor	
din	 calificări,	 după	 polonezul	 Dawid	 Kownacki	
(Sampdoria)	 și	 danezul	 Robert	 Skov	 (FC	 Copenhaga).	
Au	mai	marcat	pentru	echipa	noastră:	Dennis	Man	(3	
goluri),	 Ianis	 Hagi,	 Alexandru	 Cicâldău,	 Adrian	 Petre	
(câte	2),	Florinel	Coman,	Mihai	Dobre,	Andrei	Ivan	(câte	
unul).

• Publicul.	Campania	aceasta	a	fost	una	dintre	cele	
mai	 de	 succes	 nu	 doar	 pe	 teren,	 ci	 și	 în	 tribună.	Mii	
de	 spectatori	 au	 fost	 prezenți	 la	 partidele	 tricolorilor	
care	 au	 adus	 la	 stadion,	 în	 ultimele	 două	partide,	 cu	
Țara	Galilor	și	Liechtenstein,	la	Cluj-Napoca	și	Ploiești,	
aproape	25.000	de	oameni.

REZULTATE

Liechtenstein	–	ROMÂNIA	0-2

Bosnia-Herțegovina	–	ROMÂNIA	1-3

ROMÂNIA	–	Elveția	1-1

Elveția	–	ROMÂNIA	0-2

ROMÂNIA	–	Portugalia	1-1

Țara	Galilor	–	ROMÂNIA	0-0

Portugalia	–	ROMÂNIA	1-2

ROMÂNIA	–	Bosnia-Herțegovina	2-0

ROMÂNIA	–	Țara	Galilor	2-0

ROMÂNIA	–	Liechtenstein	4-0

CLASAMENT

ROMÂNIA 10 7 3 0 19-4 24

Portugalia 10 7 1 2 33-11 22

Bosnia-Herțegovina 10 6 0 4 24-11 18

Țara	Galilor 10 4 1 5 11-14 13

Elveția 10 3 1 6 11-18 10

Liechtenstein 10 0 0 10 2-42 0
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a	 acceptat	 oferta	 venită	 de	 la	 Al-Hazm,	 în	 Arabia	
Saudită.	 După	 ultimul	 meci,	 cel	 care	 a	 consfințit	
calificarea,	la	inițiativa	lui	Mirel	Rădoi,	tricolorii	l-au	
sunat	prin	videoconferință	pe	 fostul	 lor	selecționer	
din	vestiar.

	 “Mi-au	 dat	 lacrimile	 când	 i-am	 văzut	 în	
vestiar,	 m-au	 emoționat	 teribil!	 Sunt	 niște	 băieți	
extraordinari	 care	 au	 muncit	 mult	 și	 au	 crezut	
în	 șansa	 lor	 când	 nimeni	 nu	 a	 făcut-o.	 Mă	 bucur	
enorm	pentru	ei,	au	umplut	stadioanele,	au	readus	
suporterii	alături	de	tricolori.	Merită	toate	felicitările	
pentru	ceea	ce	au	realizat”,	a	spus	Isăilă.

	 Tehnicianul	consideră	că	la	EURO	2019	foștii	săi	
elevi	pot	realiza	lucruri	și	mai	frumoase:	“Pe	Anglia	
o	 știu.	 Ultimul	 meu	meci	 pe	 banca	 României	 U21	
a	 fost	 cu	 englezii,	 în	 deplasare.	 Ei	 au	 jucat	 cu	 ce	
aveau	mai	bun,	 iar	nouă	ne-au	 lipsit	nouă	 jucători.	
Cu	toate	astea,	ne-am	bătut	de	la	egal	la	egal	cu	ei.	
Am	pierdut,	2-1,	dar	am	 ratat	două	șanse	mari	pe	
final.	Pe	teren	neutru,	așa	cum	va	fi	la	EURO,	se	poate	
întâmpla	orice.	Și	vă	spun,	acești	băieți	pot	învinge	
pe	oricine!”.

“BĂIEȚII ĂȘTIA 
POT ÎNVINGE PE 
ORICINE!”

 “A fost greu să îi fac să creadă că 
ne vom califica. Am discutat mult cu 
ei, le-am pus filmulețe motivaționale. 
Am preluat de jos acest grup și am 
pus bazele, am făcut fundația, am 
dat drumul la construcție. Mirel a 
venit și a făcut finisajele, dar a făcut 
o treabă extraordinară”

Echipa națională Under 21 a 
început drumul spre turneul final 
în Liechtenstein, în iunie 2017, cu 
Daniel Isăilă pe banca tehnică
	 Isăilă	 i-a	 condus	 pe	 tricolori	 în	 6	 din	 cele	 10	
partide,	 iar	 cele	 12	 puncte	 obținute,	 jumătate	 din	
zestrea	 totală,	 au	 contat	 în	 ierarhia	 finală.	 În	 iunie	
2018,	 Isăilă	 a	 decis	 să	 aleagă	 o	 nouă	 provocare	 și	
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DRUMUL 
SPRE

A	început	cu	speranță	în	Liechtenstein,	unde	ne-am	impus	cu	2-0

Pușcaș	 a	 salvat	 un	
punct	cu	Elveția,	pe	
teren	propriu,	1-1

În	deplasare,	în	fața	elvețienilor,	ne-am	impus	cu	2-0

Reușita	lui	Man	ne-a	adus	o	remiză	
în	fața	portughezilor,	după	un	meci	

controlat	în	mare	parte,	1-1

A	continuat	în	Bosnia	cu	o	victorie	de	care	ne-a	
adus	aproape	Florinel	Coman,	3-1

10 |  FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL



10 |  FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL EUROTRICOLORII | 11

CAMPIONATUL
EUROPEAN

Radu	a	parat	penalty-ul	din	Portugalia	în	minutul	10	de	prelungiri	
și	calificarea	a	început	să	se	vadă	după	victoria	cu	2-1

Cu	doi	oameni	mai	puțin	pe	teren,	am	rezistat	în	Țara	Galilor,	0-0

Cu	Bosnia,	la	Ovidiu,	2-0,	Ianis	Hagi	a	marcat	direct	
din	corner	și	cu	două	etape	înainte	de	final	am	

devenit	favoriți	la	calificare

La	Cluj-Napoca	am	învins	Țara	Galilor,	2-0,
și	ne-am	bucurat	cu	suporterii

La	Ploiești,	orice	urmă	de	emoție	s-a	
risipit,	am	învins	cu	4-0	Liechtenstein	și	

am	deschis	șampania	în	vestiar
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	 Federația	 Română	 de	 Fotbal	
mulțumește	cluburilor	și	școlilor	de	fotbal	
pentru	 contribuția	 adusă	 la	 formarea	
jucătorilor	care	îmbracă	tricoul	României,	
devenind,	astfel,	modele	pentru	cele	mai	
tinere	generații

	 Calificarea	echipei	naționale	Under	21	a	României	
la	Campionatul	European	după	mai	bine	de	20	de	ani	
este	un	succes	al	acestei	generații,	dar	și	o	reușită	a	
strategiei	de	promovare	a	fotbaliștilor	tineri.

 Prin	campania	“Modele	și	recunoștință”,	Federația	

Română	de	Fotbal	felicită	școlile	de	fotbal	și	cluburile	
care	 pun	 preț	 pe	 creșterea	 tinerilor,	 o	 strategie	
sănătoasă	 care	 ajută	 la	 dezvoltarea	 fotbalului	
românesc!

	 Cu	această	ocazie,	fiecare	club	care	a	influențat	
ascensiunea	 tricolorilor	 U21	 care	 au	 contribuit	
în	 campania	 de	 calificare	 la	 Euro	 2019	 a	 primit	
machete	cu	jucătorul	sau	jucătorii	în	care	au	investit.	
Astfel,	copiii	și	juniorii	le	vor	putea	admira	și	vor	privi	
cu	ambiție	spre	viitorul	carierei	lor.

	 În	cadrul	acestei	campanii	au	fost	 livrate	48	de	
machete	cu	25	de	jucători	către	21	de	cluburi.

MODELE PENTRU VIITOR!
Tinerii	fotbaliști	de	la	cluburile	care	au	format	tricolorii	U21	s-au	fotografiat	cu	machetele	idolilor	lor
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PENTRU ISTORIE!
Naționala U21 a României are la dispoziție cel puțin trei partide 
pentru a întipări în mintea tuturor conaționalilor o generație 
care poate fi una de excepție

	 Parcursul	 tinerilor	 tricolori	 la	 Campionatul	
European	 începe	 pe	 18	 iunie	 în	 fața	 Croației,	
într-un	meci	 ce	 se	va	disputa	pe	micuța	arenă	
din	 San	Marino.	 Până	 la	 acest	 joc	 și	 pe	 durata	
turneului,	 România	 stă	 la	 Forli,	 oraș	 situat	 la	
30	de	kilometri	de	Cesena,	gazda	următoarelor	
două	meciuri	ale	naționalei	lui	Mirel	Rădoi.	

	 Partidele	 cu	 Anglia	 (21	 iunie)	 și	 Franța	 (24	
iunie)	 completează	 parcursul	 generației	 U21	
din	faza	grupelor,	un	parcurs	care	poate	aduce	
o	 calificare	 istorică	 în	 careul	 de	 ași	 al	 Europei	
la	 această	 categorie	de	vârstă	 și	 o	 calificare	 la	
Jocurile	Olimpice	-	Tokyo	2020.	În	semifinale	se	
califică	câștigătoarele	 	celor	3	grupe	și	cea	mai	
bună	ocupantă	a	locurilor	secunde.
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Programul EURO 2019
Grupa A -	Italia,	Spania,	Polonia,	Belgia

16	iunie,	1830,	Reggio	Emilia Polonia - Belgia

16	iunie,	2100,	Bologna Italia - Spania

19	iunie,	1830,	Reggio	Emilia Spania - Belgia

19	iunie,	2100,	Bologna Italia - Polonia

22	iunie,	2100,	Reggio	Emilia Belgia - Italia

22	iunie,	2100,	Bologna Spania - Polonia

Grupa B -	Germania,	Danemarca,	Serbia,	Austria

17	iunie,	1830,	Trieste Serbia - Austria

17	iunie,	2100,	Udine Germania - Danemarca

20	iunie,	1830,	Udine Danemarca - Austria

20	iunie,	2100,	Trieste Germania - Serbia

23	iunie,	2100,	Udine Austria - Germania

23	iunie,	2100,	Trieste Danemarca - Serbia

Grupa C -	Anglia,	Franța,	ROMÂNIA,	Croația

18	iunie,	1830,	Serravalle ROMÂNIA - Croația

18	iunie,	2100,	Cesena Anglia - Franța

21	iunie,	1830,	Cesena Anglia - ROMÂNIA

21	iunie,	2100,	Serravalle Franța - Croația

24	iunie,	2100,	Serravalle Croația - Anglia

24	iunie,	2100,	Cesena Franța - ROMÂNIA

 
Semifinale

27	iunie,	1800,	Bologna Câștigătoarea	grupei	A - Locul	2	în	grupele	B/C	sau	
câștigătoarea	grupei	C

27	iunie,	2100,	Reggio	Emilia Câștigătoarea	grupei	B - Locul	2	în	grupa	A	sau	
câștigătoarea	grupei	C

Finala

30	iunie,	2045,	Udine Câștigătoarea	semifinalei	1 - Câștigătoarea	semifinalei	2
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Croația sau debutul în care 
suntem obligați să învingem!

Doar o victorie în primul meci, contra adversarului aparent cel mai facil, 
ne poate păstra cu șanse reale pentru calificarea în semifinalele Euro U21

	 Din	cele	12	ediții	disputate	de	când	Croația	s-a	
născut	 ca	 stat	 (1991),	 reprezentativa	U21	a	bifat	
doar	două	 turnee	finale,	 în	 ambele	oprindu-se	 în	
faza	 grupelor	 (2000	 și	 2004).	 În	 campania	 2015,	
croații	au	câștigat	grupa	și	au	pierdut	în	play-off	cu	
Anglia,	1-2	în	ambele	manșe,	pentru	ca	 în	ultima	
campanie,	2017,	să	termine	sub	Suedia	și	Spania	în	
grupa	preliminară,	asta	deși	au	administrat	un	3-0	
greu	de	uitat	ibericilor,	pe	stadionul	din	Burgos.

 Parcurs în preliminarii

	 Deși	nici	Cehia	sau	Belarus	nu	erau	de	ignorat	
în	ecuația	luptei	pentru	calificare,	croații	au	avut	de	
furcă	în	preliminarii,	până	la	final,	doar	cu	Grecia.	
Remiza	 1-1	 de	 la	 Atena	 făcea	 Croația	 favorită,	
însă	 un	 1-2	 cu	 Cehia	 în	 deplasare	 a	 complicat	
parcursul.	Deși	a	învins	pe	final	Grecia	și	acasă,	2-0,	
selecționata	ex-iugoslavă	a	încheiat	la	egalitate	de	

puncte	cu	elenii,	beneficiind	de	raportul	duelurilor	
directe.	Meciul	 cheie	al	 campaniei	 rămâne	cel	 cu	
Belarus	pe	teren	propriu,	când	croații	au	revenit	de	
la	0-1	în	minutele	90+3	și	90+6!

 Profilul selecționerului

	 Internațional	 iugoslav	 a	 cărui	 carieră	 de	
fotbalist	se	leagă	cu	precădere	de	clubul	din	orașul	
natal,	Rijeka,	Nenad	Gracan	 (56	ani)	a	 intrat	 în	al	
treilea	deceniu	de	antrenorat.	Este	unul	din	puținii	
tehnicieni	 care	 au	 pregătit	 toate	 cele	 4	 echipe	
mari	 din	 Croația	 –	Dinamo	 Zagreb,	 Rijeka,	Osijek	
și	Hajduk	Split	–	și	selecționer	de	tineret	din	2013.	
A	 ratat	 Euro	 2015	 la	 play-off	 cu	 Anglia	 și	 Euro	
2017	 terminând	 în	urma	Spaniei	 în	grupă.	 Fără	a	
fi	 adeptul	 unui	 singur	 registru	 tactic,	 preferă	 un				
4-3-3	în	meciurile	importante.
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	 Vicecampioană	mondială	 la	seniori,	Croația	
pregătește	 deja	 noul	 val	 de	 staruri.	 Între	
buturi,	 au	 două	 opțiuni	 cu	minute	 la	 club,	 dar	
probabil	 va	 fi	 titular	 Posavec.	 Defensiva	 este	
una	 excepțională,	 cu	 jucători	 de	 peste	 30	 de	
milioane	 de	 euro	 cumulat	 care	 fixează	 nivelul	
înalt	al	jocului.	

	 La	mijloc,	 pe	partea	 central-defensivă,	deși	
vine	 din	 liga	 internă,	 Sunjic	 e	 aproape	 sigur	
de	 locul	 său,	pentru	că	 joacă	 în	mod	constant.	
Vlasic	și	Bistrovic	s-au	remarcat	într-o	ligă	rusă	
de	forță,	Ivanusec	a	debutat	deja	pentru	Croația	
seniori!

Lotul Croației

Portari:	Posavec	(Hajduk),	Grbic	
(Lokomotiva	Zagreb),	Semper	
(Chievo)

Fundași:	Caleta-Car	(Marseille),	
Sosa	(Stuttgart),	Benkovic	(Celtic),	
Uremovic	(Rubin	Kazan),	Mamic	
(Rijeka),	Katic	(Rangers),	Bradaric	
(Hajduk),	Kalaica	(Benfica)

Mijlocași: Vlasic (ȚSKA Moscova), 
Sunjic (Dinamo Zagreb), Ivanusec 
(Lokomotiva Zagreb), Basic 
(Bordeaux), Bistrovic (ȚSKA 
Moscova), Moro (Dinamo Zagreb), 
Majer (Dinamo Zagreb)

Atacanți: Halilovic (Standard Liege), 
Brekalo (Wolfsburg), Jakolis (Admira 
Viena), Muric (Rijeka), Kulenovic 
(Legia Varșovia)

În	atac,	Halilovic	(foto)	și	Brekalo	par	
de	neînlocuit	în	prima	echipă,	dar	e	
de	văzut	în	ce	partitură	tactică	îi	va	
folosi	pe	ambii	selecționerul	croat.
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O viitoare Anglia de top?
Britanicii abordează turneul final cu o generație în care talentul și 
experiența la cel mai înalt nivel se împletesc în mod uimitor, prefațând 
o viitoare națională de seniori care se anunță remarcabilă!
	 Campioana	all-time	a…	semifinalelor!	Anglia	
s-a	 oprit	 de	 6	 ori	 în	 această	 fază	 a	 fazelor	
finale	 și	 a	 reușit	 de	 trei	 ori	 să	 o	 depășească:	
a	 pierdut	 finala	 din	 2009,	 în	 vreme	 ce	 laurii	
i-a	 obținut	 demult,	 în	 1982	 și	 1984.	 A	 ratat	 o	
treime	din	turneele	finale,	adică	7	din	21,	dar	a	
fost	prezentă	 la	ultimele	6	ediții.	La	Euro	2017	
s-a	oprit	 în	semifinale,	eliminată	 la	penalty-uri	
de	Germania,	 în	 timp	ce	 la	ediția	precedentă	a	
părăsit	competiția	în	faza	grupelor.

 Parcurs în preliminarii

	 Deși	 într-o	 grupă	 complicată,	 cu	 Olanda,	
Ucraina	și	Scoția	printre	aspirantele	la	calificare,	
Anglia	a	demonstrat	de	ce	era	pe	locul	3	în	topul	
coeficienților	 la	 start.	 A	 câștigat	 grupa	 fără	
înfrângere,	 cu	8	victorii	 și	2	 remize,	 ambele	cu	
“portocala	mecanică”.	Cea	mai	bună	defensivă	
din	 preliminarii	 alături	 de	 România,	 cu	 numai	

4	 goluri	 încasate	 în	 10	meciuri,	 reprezentativa	
insulară	a	câștigat	în	vară	și	prestigiosul	turneu	
internațional	 de	 la	 Toulon,	 2-1	 cu	 Mexic	 în	
ultimul	act	al	competiției.

 Profilul selecționerului

	 Jucător	 de	 ligi	 inferioare	 în	 Anglia,	 Aidy	
Boothroyd	(47	ani)	a	antrenat	la	nivel	de	club	în	
perioada	 2005-2013,	 promovând	 cu	 Watford	
în	Premier	League	și	 remarcându-se	 inclusiv	 la	
Colchester,	Coventry	și	Northampton	drept	unul	
din	cei	mai	promițători	tineri	tehnicieni	englezi.	
Federația	 l-a	 recrutat	 în	 2014	 ca	 selecționer	
U20,	ulterior	U19,	până	în	septembrie	2016.	La	
U21	a	atins	semifinalele	Euro	2017	pierzând	 la	
penalty-uri	în	semifinale	cu	Germania.	Utilizează	
sistemul	 4-2-3-1,	 cu	 opțiunea	 4-3-3	 în	 fața	
adversarilor	 mai	 slab	 cotați	 sau	 în	 anumite	
momente	ale	jocului.

În	amicalul	disputat	în	
Anglia,	în	martie	2018,	
Ionuț	Radu	a	reușit	să	îl	
blocheze	pe	Demarai	Gray,	
vedeta	britanicilor
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	 Poate	 cea	 mai	 mare	 frământare	 pentru	
englezi	a	fost	dacă	și	câți	dintre	jucătorii	eligibili	
aflați	 în	 cicuitul	 naționalei	 de	 seniori	 vor	 fi	 în	
lotul	pentru	Euro.	Asta	nu	pentru	că	aceia	care	
au	dus	greul	în	preliminarii	nu	ar	forma	un	grup	
de	 excepție,	 doar	 au	 câștigat	Mondialul	 Under	
20!	

	 Deși	 absentează	 Winks	 (Tottenham),	
Alexander-Arnold	 (Liverpool),	 Loftus-Cheek	
(Chelsea)	 ori	 Sancho	 (Dortmund),	 nu	 ne	 mai	
gândim	 la	 Rashford	 (Man.	 United)	 și	 Alli	
(Tottenham)	 eligibili	 la	 rândul	 lor!,	 Anglia	 e	 o	
forță	și	am	simțit-o	bine	în	amicalul,	1-2,	jucat	
cu	ei	în	2018.	

	 Fotbaliști	 din	 academii	 de	 prim	 rang	 ale	
patriei	fotbalului,	o	generație	explozivă,	pe	tipar	
britanic	parcă	doar	până	la	jumătatea	terenului,	
de	 unde	 efervescența	 ofensivă	 a	 lui	 Gray	 ori	
Sessegnon	 (foto),	 dublată	 de	 calitățile	 unor	
atacanți	precum	Solanke	sau	Abraham	impune	
adversarilor	respect	și	precauție.

Lotul Angliei

Portari:	Gunn	(Southampton),	
Henderson	(Sheffield	United),	
Woodman	(Newcastle)

Fundași:	Clarke-Salter	(Vitesse),	
Dasilva	(Bristol	City),	Kelly	(Bristol	
City),	Kenny	(Everton),	Konsa	
(Brentford),	Tomori	(Derby	County),	
Wan-Bissaka	(Crystal	Palace)

Mijlocași: Barnes (Leicester), 
Choudhury (Leicester), Dowell 
(Sheffield United), Foden 
(Manchester City), Gibbs-White 
(Wolverhampton), Maddison 
(Leicester), Mount (Derby County), 
Sessegnon (Fulham)

Atacanți: Abraham (Aston Villa), 
Solanke (Bournemouth), Calvert-
Lewin (Everton), Gray (Leicester), 
Nelson (Arsenal)
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Franța stelară
Jucători deja celebri, tineri cu potențial uriaș, toți din Ligue 1, 
Bundesliga sau Premier League: francezii se anunță o favorită la 
câștigarea trofeului!
	 În	ciuda	reputației	fotbalistice,	la	acest	nivel	
Franța	a	câștigat	un	singur	 titlu	de	campioană	
europeană	 (1988)	 și	 a	 pierdut	 o	 finală	 (2002),	
fiind	prezentă	la	doar	8	din	cele	21	de	ediții	ale	
turneelor	finale.	Mai	mult	decât	atât,	a	absentat	
la	 ultimele	 6	 turnee!	 În	 ultima	 campanie	 a	
terminat	sub	Macedonia	 în	grupă	după	eșecuri	
în	 Islanda	 și	 Ucraina,	 iar	 în	 campania	 2015	
a	 pierdut	 la	 baraj	 cu	 Suedia,	 2-0	 acasă	 și	 un	
incredibil	1-4	la	retur!

 Parcurs în preliminarii

	 Norocoasă	 la	 tragerea	 la	 sorți	 a	
preliminariilor,	 Franța	 s-a	 încălzit	 pentru	 Euro	
cu	 un	 parcurs	 facil,	 câștigând	 fără	 înfrângere	
o	 grupă	 cu	 Slovenia,	 Muntenegru,	 Kazahstan,	
Bulgaria	 și	 Luxemburg.	 Un	 singur	 pas	 greșit,	
remiza	1-1	de	acasă	cu	Slovenia,	dar	în	ultimul	
meci	 al	 preliminariilor,	 când	 totul	 era	 tranșat.	

Un	 detaliu	 interesant:	 Franța	 a	 marcat	 23	 din	
cele	24	de	goluri	reușite	în	preliminarii	în	a	doua	
repriză!	A	fost	condusă	la	pauză	de	Muntenegru,	
Slovenia	 și	 Luxemburg	 (cu	 2-0!),	 învingând	
finalmente,	 iar	 în	 restul	 partidelor	 a	 încheiat	
nedecis	primele	45	de	minute!

 Profilul selecționerului

	 Sylvain	Ripoll	 (47	 ani)	 se	 află	 în	 funcție	 din	
mai	 2017,	 după	 ce	 a	 fost	 vreme	 de	 peste	 un	
deceniu	secundul	lui	Gourcuff	la	Lorient	și	apoi	
principal	la	același	club	în	perioada	2014-2016.	
La	 această	 formație	petrecuse	 și	 aproape	 zece	
sezoane	 ca	 jucător.	 În	 19	 partide	 cu	 Franța	
U21,	 oficiale	 și	 amicale,	 are	 două	 înfrângeri,	
în	 meciurile	 de	 pregătire	 cu	 Elveția,	 1-2,	 și	
Danemarca,	 0-1.	 Utilizează	 un	 sistem	 4-3-3	
extrem	de	ofensiv,	care	rareori	trece	în	4-1-4-1.
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	 Franța	 vine	 cu	 o	 echipă	 extrem	 de	
promițătoare,	 construită	 în	 parte	 pe	 nucleul	
produselor	 lui	 Lyon,	 pepinieră	 de	 tradiție	 în	
Hexagon	 care	 acum	 furnizează	 reprezentativei	
U21	un	nou	lot	de	mare	valoare.	

	 Pentru	 perechea	 de	 fundași	 centrali,	 Ripoll	
are	 nenumărate	variante.	 Jucători	 de	 talent	 cu	
prezențe	 constante	 la	 club	 în	 primele	 ligi	 din	
Germania	 și	 Franța.	 Chiar	 o	 misiune	 dificilă	 la	
titularizare!	Zonele	 laterale	 însă	par	 la	un	nivel	
mai	jos,	comparativ	cu	axul	central.

	 La	 mijloc,	 decizia	 titularizării	 dă	 iar	 mari	
bătăi	 de	 cap.	 Fotbaliști	 de	 la	 Arsenal	 și	 Celtic,	
sau	omogenitate	lyonezi	care	au	impresionat	în	
acest	sezon?	În	atac,	pe	lângă	Moussa	Dembele	
de	 la	 Lyon	 (foto),	 avem	 alte	 vedete	 de	 Ligue	
1	 care	 au	 prestații	 solide	 la	 nivel	 foarte	 înalt,	
jucători	cu	viteză	explozivă	pe	flancuri.

Lotul Franţei

Portari:	Bernardoni	(Nimes),	
Larsonneur	(Brest),	Prevot	
(Sochaux)

Fundași:	Amian	(Toulouse),	Ballo-
Toure	(Monaco),	Caci	(Strasbourg),	
Dagba	(PSG),	Konate	(RB	Leipzig),	
Niakhate	(Mainz),	Sarr	(Nice),	
Upamencano	(RB	Leipzig)

Mijlocași: Aouar	(Lyon),	Del	Castillo	
(Rennes),	Guendouzi	(Arsenal),	
Ntcham	(Celtic),	Reine-Adelaide	
(Angers),	Sissoko	(Strasbourg),	
Tousart	(Lyon)

Atacanți: Bamba	(Lille),	Dembele	
(Lyon),	Ikone	(Lille),	Mateta	
(Mainz),	Terrier	(Lyon)
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 Italia, Spania, Belgia și Polonia 
se luptă în prima grupă a turneului 
final, iar specialiștii le oferă șanse la 
semifinale fix în această ordine 
	 Squadra	 azzurra	 U21	 are	 dezavantajul	 lipsei	
de	 partide	 oficiale,	 fiind	 calificată	 din	 postura	
de	 gazdă.	 Mai	 mult,	 trupa	 lui	 Luigi	 di	 Biagio	 nu	
a	 convins	 în	 ultimele	 4	 partide	 de	 pregătire,	
încheiate	fără	victorie.	Cei	mai	bine	cotați	jucători	
sunt	milanezii	Cutrone	și	Calabria,	alături	de	Meret,	
portarul	lui	Napoli.	Nu	e	de	neglijat	nici	mijlocașul	
lui	Udinese,	Mandragora,	care	a	debutat	și	la	nivel	
de	seniori	pentru	Italia.	

	 Marea	 favorită	 a	 grupei	 este	 Spania,	 cu	 6	
jucători	 în	 lot	 cotați	 la	 peste	 20	 de	 milioane	 de	
euro	 fiecare.	 Fabian	 Ruiz	 de	 la	 Napoli,	 Oyarzabal	
de	 la	Sociedad,	Soler	de	 la	Valencia	 sau	Alena	de	
la	 Barcelona	 configurează	 o	 generație	 extrem	

de	 talentată,	 cu	 mare	 potențial	 în	 a	 deveni	 o	
continuatoare	 pe	măsură	 pentru	 generația	Xavi-
Iniesta.

	 Belgia	 încearcă	 să	 depășească	 pe	 teren	
calculele	hârtiei	și	marșează	pe	o	echipă	ofensivă,	
așa	 cum	 am	 descoperit-o	 și	 în	 amicalul	 disputat	
contra	României.	Selecționerul	Walem	contează	pe	
un	grup	provenit	în	special	din	prima	ligă	belgiană,	
cunoscută	 pentru	 promovarea	 tinerelor	 talente.	
Mbenza	 (Huddersfield)	 și	 Lukebakio	 (Dusseldorf)	
se	disting	drept	posibile	staruri	din	acest	lot.

	 Pentru	Polonia,	Euro	se	anunță	un	turneu	foarte	
greu,	având	în	vedere	grupul	cu	care	atacă	această	
provocare.	 Cu	 excepția	 a	 2-3	 jucători	 utilizați	 în	
preliminarii,	Polonia	merge	pe	aportul	ligii	interne,	
una	 cu	 un	 nivel	 mai	 puțin	 ridicat	 decât	 cele	 ale	
reprezentativelor	 de	 la	 Euro.	 Kownacki,	 atacant	
la	 Dusseldorf	 și	 golgeterul	 calificărilor,	 e	 marea	
speranță	a	Poloniei.

GRUPA A: Gazdele, o super 
favorită și o posibilă revelație

Patrick	Cutrone	va	fi	
unul	dintre	starurile	

de	la	EURO	2019
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 Nemții sunt mari favoriți în 
grupă, dar și la câștigarea turneului, 
părând aproape imposibil pentru 
Danemarca, Serbia sau Austria să le 
fure prima poziție spre semifinale
	 Tot	ce	are	mai	bun	la	nivel	de	tineri	Bundesliga	
a	reunit	Stefan	Kuntz	pentru	Euro!	De	la	portarul	
Nubel	 (Schalke),	 fundașii	 Tah	 (Leverkusen)	 și	
Kolstermann	 (RB	 Leipzig)	 și	 până	 la	 jucători	
ofensivi	 precum	 Amiri	 (Hoffenheim),	 Dahoud	
(Dortmund)	 sau	 Eggestein	 (Bremen).	 După	 ce	
au	 defiliat	 în	 preliminarii,	 nemții	 au	 și	 cea	mai	
ușoară	grupă	la	turneul	final!

	 Lupta	 pentru	 o	 posibilă	 surpriză	 se	 dă	

între	 Danemarca,	 Serbia	 și	 Austria,	 cu	 nordicii	
oarecum	 favoriți,	 având	 jucători	 din	 Serie	 A,	
Bundesliga	 și	 Belgia	 în	 lotul	 cu	 care	 speră	 să	
dea	 lovitura	 la	 această	 competiție.	 Pregătiți	 de	
Niels	Friederiksen,	danezii	se	vor	lupta	măcar	să	
devină	cel	mai	bun	loc	secund	din	cele	trei	grupe.	

	 Adversari	 direcți	vor	 fi	 în	 primă	 fază	 Serbia,	
pregătită	 de	 Goran	 Djorovici	 și	 cu	 un	 talent	
recunoscut	 la	 nivel	 de	 juniori	 și	 tineret,	 alături	
de	 Austria,	 una	 din	 revelațiile	 Euro	 prin	 însăși	
prezența	 între	 cele	mai	bune	12	 reprezentative	
U21	ale	continentului.	Austria	a	eliminat	în	play-
off,	 cu	 o	 dublă	 victorie	 1-0,	 o	 generație	 foarte	
bună	 a	Greciei	 și	 încearcă	 să	 onoreze	 prezența	
cu	rezultate	satisfăcătoare.	Asta	cu	 jucători	din	
campionatul	intern	și	doar	2-3	stranieri	în	lot.

GRUPA B:
Germania și o luptă în trei

Fundașul	Jonathan	Tah	de	la	Leverkusen	
este	cel	mai	bine	cotat	fotbalist	german	
de	la	EURO	2019,	valoarea	sa	de	piață	

fiind	de	35	de	milioane
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Japonia, un 
vis pentru 

cei mai buni!
 Câștigătorele celor trei grupe 
de la Euro U21 alături de cel 
mai bun loc secund vor forma 
careul de selecționate europene 
calificate la Jocurile Olimpice 
2020.

	 Au	 trecut	 55	 de	 ani,	 peste	 o	 jumătate	 de	
secol!,	 de	 la	 ultima	 participare	 a	 României	 la	
Jocurile	 Olimpice	 prin	 fotbal.	 Culmea,	 o	 ediție	
care	 a	 fost	 găzduită	 tot	 de	 Japonia!	 Atunci,	
tricolorii	olimpici	pregătiți	de	Silviu	Ploeșteanu	

s-au	calificat	dramatic,	după	un	turneu	 în	care	
au	 învins	 cu	 3-2	 Danemarca	 în	 deplasare,	 au	
pierdut	 0-3	 acasă	 cu	 nordicii,	 iar	 în	meciul	 de	
stabilire	a	echipei	calificate,	pe	teren	neutru,	au	
învins	cu	2-1	la	Torino!

	 La	JO	1964,	generația	Coe,	Jenei,	Hălmăgeanu	
și	Pârcălab	a	 ieșit	din	grupe,	3-1	cu	Mexic,	1-1	
cu	 RFG	 și	 1-0	 cu	 Iran,	 pierzând	 cu	 Ungaria	 în	
sferturile	de	finală,	0-2.

	 Acum,	e	rândul	generației	Radu,	Hagi,	Pușcaș	
și	 Cicâldău	 să	 încerce	 revenirea	 la	 Jocurile	
Olimpice!	Pentru	asta,	trebuie	să	câștigăm	grupa	
sau	să	terminăm	pe	locul	2,	cu	punctajul	cel	mai	
bun.	Cum	Anglia	însă	nu	e	membru	al	Comitetului	
Internațional	Olimpic	(ci	Marea	Britanie),	atunci	
o	 prezență	 a	Angliei	 în	 semifinalele	 Euro	 2019	
mai	deschide	o	oportunitate.	

	 Astfel,	 în	 această	 posibilă	 situație,	 se	 va	
disputa	 un	 meci	 de	 baraj,	 între	 celelalte	 două	
locuri	 secunde	 din	 grupe	 (necalificate	 în	
semifinale),	 pentru	 a	 afla	 echipa	 cu	numărul	 4	
calificată	la	Jocurile	Olimpice!	Partida	ar	urma	să	
se	dispute	pe	27	iunie,	la	Cesena!
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“ORICE ECHIPĂ
SĂ SE TEAMĂ DE NOI!”
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Selecționerul Mirel Rădoi consideră că 
tricolorii au capacitatea să producă 

surpriza la EURO 2019

- Domnule Rădoi, cu ce gânduri merge 
România la Campionatul European?
- Am spus-o înainte de tragerea la sorți că 
îmi doresc să ne calificăm la Jocurile Olimpice. E 
un obiectiv pe care singur mi l-am fixat și l-am 
păstrat și după ce am aflat adversarii din grupă. 
Nu va fi ușor, dar e normal să fie așa, suntem între 
cele mai bune echipe.

- Ați fi preferat o grupă mai ușoară?
- Grupa B este exact grupa pe care am spus 
înainte de tragerea la sorți că mi-o doresc, doar 
că e Serbia acolo în locul nostru. Nu a fost să fie! 
Însă, ca să fii cel mai bun trebuie să te bați cu 
cei mai buni, iar Anglia și Franța sunt favorite la 
cucerirea trofeului.

- Ce ar însemna pentru România o 
calificare în semifinale?
- Ar fi un lucru extraordinar pentru fotbalul 
românesc și pentru acești jucători. Ar fi un 
imbold fantastic în cariera lor. Totuși, trebuie să 
fim realiști și să nu ridicăm prea mult așteptările. 
Consider că în primul rând trebuie să ne calificăm 
în fiecare campanie, iar apoi să ne gândim la 
câștigarea trofeului.

- Realist vorbind, ce șanse avem să ne 
calificăm mai departe?
- Chiar dacă pare că noi și croații ne batem 
pentru locurile 3-4, la un turneu final nu se 
știe nimic dinainte, iar echipele care vor juca 
împotriva noastră, și aici mă refer în special 
la Anglia și Franța, vor avea viață grea. Pentru 
noi, principalul obiectiv este să adunăm puncte 
suficiente pentru a ieși din grupe. Cred că e posibil 
orice în grupa noastră. Putem să ne calificăm mai 
departe sau putem să facem 0 puncte.

- Care este atuul acestei generații?
- Unitatea grupului! Și modul în care gândesc 
acești copii. Sunt foarte profesioniști, nu am 
întâlnit nici un act de indisciplină de când i-am 
cunoscut. Nu e nevoie să îi păzesc, fiecare știe 
ce are de făcut, lucrează suplimentar în sala de 
forță, se odihnește. Gândesc foarte matur pentru 
vârsta lor. Sunt motivați de performanță și ăsta e 
un lucru foarte bun.

- A fost greu să alegeți lotul pentru turneul 
final?
- Foarte greu, nu greu. Am monitorizat aproape 
60 de jucători în ultima perioadă. Am restrâns 
acest grup la 33 de fotbaliști. A fost dificil să 
renunț la 10 dintre ei. Am încercat să am cât mai 
multe soluții pe fiecare post și să păstrez unitatea 
acestui grup. Știu că sunt jucători cărora le pare 
rău că nu vor fi la EURO, dar unii dintre ei au o 
nouă șansă peste doi ani. 

- Știți deja ce le veți spune în vestiar înainte 
de primul meci?
- Recunosc, m-am gândit și la acest lucru 
și nu vreau să divulg prea multe. Totuși, vreau 
ca ei să înțeleagă ce înseamnă să fie acolo, să 
reprezinte România în fața celor mai buni. Eu nu 
voi uita niciodată prima selecție la lotul național. 
Momentul acela când mi s-a cântat imnul pentru 
prima oară mi-a produs o emoție mai mare chiar 
și decât cea de la nașterea primului copil. Să joci 
pentru echipa națională nu se compară cu nimic 
și vă spun asta eu, care am jucat și în Europa 
League și în Champions League.

- Aveți un mesaj pentru suporterii români?
- Să aibă încredere în acești băieți. Să fie alături 
de noi și să ne susțină. Să luptăm împreună și, 
Doamne ajută!, să ne bucurăm împreună!

“Ne lipsește un jucător important, 
Răzvan Marin. Din păcate, Ajax nu 
a fost de acord ca el să participe la 
turneul final, acesta fiind programat 
în afara datelor oficiale. Am încercat 
să aleg cei mai buni jucători, cei mai 
în formă, fotbaliștii care să facă 

românii mândri că sunt români”

7 meciuri are Mirel Rădoi pe 
banca naționalei U21, 4 partide 
oficiale, toate câștigate, și 3 jocuri 
de pregătire: o victorie, un egal și o 
înfrângere
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La Cesena,
avem fanii la doi pași!

	 Naționala	 pregătită	 de	Mirel	 Rădoi	 debutează	
la	 Serravalle	 (San	 Marino)	 pe	 stadionul	 de	 doar	
5.250	 de	 locuri,	 cel	 mai	 mic	 de	 la	 EURO.	 Croația	
este	singura	echipă	care	își	va	disputa	toate	cele	3	
partide	din	grupe	acolo,	inclusiv	pe	cea	din	18	iunie	
contra	tricolorilor.

	 România	se	mută	apoi	la	Cesena,	pe	un	stadion	
de	 peste	 20.000	 de	 locuri.	 Semifinalele	 turneului	
final	sunt	programate	la	Bologna	și	Reggio	Emilia,	
în	timp	ce	finala	se	va	juca	pe	Stadio	Friuli	din	Udine.	

	 Iată	 prezentarea	 celor	 6	 arene	 de	 la	 turneul	
U21.

Partidele de la EURO se joacă 
pe 6 arene, 5 situate în nordul 
Italiei și cea din San Marino. 
Stadionul din Cesena, unde 
disputăm două partide, are 
tribunele cele mai apropiate de 
gazon din întreaga Italie!

Stadio Renato Dall’Ara 
(Bologna)

Capacitate:	38.279	de	locuri
Anul	inaugurării:	1927

Pe	 arena	 care	 a	 găzduit	 partide	
la	 Coppa	 del	 Mondo	 1990	 s-a	
disputat,	 în	 toamna	 lui	 2015,	
amicalul	Italia	–	România.

În	fața	unui	stadion	plin,	naționalele	
conduse	 de	 Antonio	 Conte,	
respectiv	 Anghel	 Iordănescu,	 au	
remizat,	scor	2-2.

Mapei Stadium – Città del 
Tricolore (Reggio Emilia)
Capacitate:	23.717	locuri
Anul	inaugurării:	1995

Stadionul	 din	 orașul	 Reggio	
Emilia,	situat	la	150	km	de	Milano,	
este	gazda	partidelor	de	pe	 teren	
propriu	ale	formației	din	Serie	A	–	
Sassuolo.
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Stadio Dino Manuzzi 
(Cesena)

Capacitate:	23.860	de	locuri
Anul	inaugurării:	1957

Este	 stadionul	 din	 Italia,	 unde	
tribunele	 sunt	 cel	 mai	 apropiate	
de	 suprafața	 de	 joc	 și	 primul	 din	
Europa	pe	care	au	fost	inaugurate	
„lojele”	de	pe	marginea	terenului.

San Marino Stadium 
(Serravalle)

Capacitate:	6.664
Anul	inaugurării:	1969

Stadionul	 pe	 care	 naționala	 din	
San	 Marino	 dispută	 partidele	 de	
pe	teren	propriu.

Stadio Nereo Rocco 
(Trieste)

Capacitate:	28.565	de	locuri
Anul	inaugurării:	1992

Găzduiește	 partidele	 clubului	
Unione	 Triestina,	 din	 a	 treia	 ligă	
din	Italia.

Stadio Friuli (Udine)
Capacitate:	25.144

Anul	inaugurării:	1976

Arena	care	va	găzdui	finala	EURO	
2019	a	trecut	printr-o	remodelare,	
renunțându-se	până	la	urmă	și	 la	
pista	 de	 atletism	 care	 înconjura	
terenul.
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Ghidul fanilor români
la Euro 2019

Meciul nostru de debut, cel cu 
Croația, se va disputa pe 18 iunie, în 
San Marino, pe stadionul Serravalle, 
de la ora 18:30, ora locală

Pentru	a	putea	ajunge	în	San	Marino	de	la	aeroportul	
din	 Bologna	 se	 traversează	 o	 distanță	 de	 130	 de	
kilometri	 care	 sunt	 parcurși	 în	 90	 de	 minute	 cu	
mașina.	De	asemenea,	în	San	Marino	se	poate	ajunge	
și	 de	 la	 aeroportul	 din	 Rimini,	 care	 este	 situat	 la	 o	
distanță	de	29	de	kilometri.	

Pentru	 partida	 cu	 Croația,	 la	 stadionul	 din	 San	
Marino,	 în	 spatele	 tribunei	 a	 doua	 a	 stadionului,	 în	
parcare,	 Federația	 Română	 de	 Fotbal	 va	 amenaja	
un	 fan	zone,	pe	via	Racanglia,	acolo	unde	suporterii	
naționalei	sunt	invitați	înaintea	meciului	pentru	a	se	
picta	pe	față,	pentru	a	juca	fotbal	și	pentru	a	se	întâlni	
cu	restul	fanilor.
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Ghidul fanilor români
la Euro 2019

Magazinul mobil FRF vă așteaptă!

De	asemenea,	 în	Fan	Zone,	spectatorii	care	vor	
susține	formația	lui	Rădoi	își	pot	procura	produse	
cu	 însemnele	 echipei	 naționale,	 de	 la	 eșarfe	 și	
tricouri,	la	bluze	și	alte	articole	promoționale.	

Cei	care	vor	fi	prezenți	în	San	Marino	pot	accesa	
site-ul	 www.visitsanmarino.com	 pentru	 a	 afla	
mai	 multe	 informații	 despre	 viața	 din	 această	
țară.

De	exemplu,	o	oră	de	parcare	în	San	Marino	este	
taxată	 1,50	 euro,	 iar	 o	 plimbare	 cu	 funicularul	
costă	2,80	de	euro.	Un	alt	punct	de	atracție	 în	
San	Marino	este	cel	al	schimbării	gărzii	la	Palatul	
Public,	lucru	care	poate	fi	văzut	doar	vara.	

La Cesena, fan zone-ul în Piazza 
della Liberta

După	 duelul	 cu	 Croația,	 tricolorii	 vor	 susține	
două	 partide	 la	 Cesena.	 Prima,	 pe	 21	 iunie,	
contra	 Angliei,	 de	 la	 ora	 18:30,	 ora	 locală.	 Al	
doilea,	cu	Franța,	se	va	disputa	pe	24	iunie,	de	la	
ora	21:00,	ora	locală.	

Din	San	Marino	la	Cesena	se	poate	folosi	mașina	
personală.	Distanța	dintre	acestea	este	de	56	de	
kilometri	 și	 se	 parcurge	 într-o	 oră.	O	 călătorie	
cu	trenul	între	cele	două	locații	unde	va	evolua	
naționala	 lui	 Rădoi	 costă	 de	 la	 27	 de	 euro	 de	
persoană.

Distanța	de	la	aeroportul	din	Bologna	și	până	la	
Cesena	este	de	98	de	km	și	aceasta	este	parcursă	
cu	mașina	în	aproximativ	1	oră	și	10	minute.

Pentru	 cele	 două	 jocuri,	 FRF	 a	 pregătit	 de	
asemenea	o	zonă	specială	pentru	fanii	 români.	
Aceasta	 va	 fi	 în	 Piazza	 della	 Liberta,	 care	 este	
situată	la	o	distanță	de	aproximativ	1,4	kilometri	

de	stadion,	la	care	se	ajunge	în	20	de	minute	de	
mers	pe	jos.	

Ca	 și	 în	 San	Marino,	 în	 fan	 zone-ul	 din	 Piazza	
della	 Liberta	 va	 fi	 amplasat	 magazinul	 mobil	
al	 echipei	 naționale	 de	 la	 care	 se	 vor	 putea	
achiziționa	produse	ale	naționalei	României.	

În	 afara	 meciurilor,	 la	 Cesena,	 turiștii	 se	 pot	
plimba	pe	străzile	din	Centrul	Vechi,	de	la	Piazza	
del	Popolo	la	Palatul	del	Ridotto.	O	masă	pentru	
două	persoane	la	un	restaurant	costă	apoximativ	
50	 de	 euro,	 în	 timp	 ce	 un	 meniu	 la	 fast-food	
costă	mai	puțin	de	10	euro.	Pentru	a	călători	cu	
taxiul	în	oraș,prețul	de	pornire	este	de	5	euro,	iar	
apoi	veți	plăti	1,75	euro	pentru	fiecare	kilometru	
parcurs.	 Prețul	 pentru	 transportul	 public	 este	
1,30	euro	pe	călătorie.	

Ce poți vizita în Cesena
Rocca Malatestiana –	un	castel	datând	din	anul	
1300,	un	punct	de	reper	important	al	orașului.

Piazza del Popolo –	în	traducere	Piața	Poporului	
–	una	dintre	piețele	 importante	ale	orașului,	 în	
centru	aflându-se	Fântâna	Masini.	

Teatrul Alessandro Bonci –	 construit	 în	 anul	
1843,	 acesta	 poartă	 numele	 celebrului	 tenor	
Bonci,	care	a	 locuit	 în	Cesena.	 Interiorul	e	unul	
fantastic,	pe	cinci	nivele.

Prețuri  în Cesena
Cafea	 1,30	euro

Suc	 2	euro

Bere	locală	 4,50	euro

Motorină	 1,52	euro

Ce poți vizita în San Marino
Cele Trei turnuri din San Marino

Catedrala din San Marino

Piața Publică Medievală

Prețuri în San Marino
Masă	la	restauranat	 40	euro

Masă	la	fast-food	 7	euro

Cafea	 1,20	euro

1	călătorie	transport	în	comun	 1,20	euro

Bere	locală	 3,50	euro

Suc	 3	euro
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	 Jucătorii	 și	 membrii	 staff-ului	 naționalei	
tricolore	nu	vor	fi	singurii	români	implicați	direct	
la	 turneul	 final	 din	 Italia	 și	 San	 Marino.	 Țara	
noastră	va	avea	și	 trei	arbitri	 care	vor	conduce	
partide	la	EURO.

	 UEFA	 l-a	 nominalizat	 pe	 Istvan	 Kovacs,	 34	
de	ani,	pe	lista	de	9	„centrali”	pentru	turneu.	El	
îi	va	avea	alături	pe	asistenții	Vasile	Marinescu	
și	 Mihai	 Artene.	 Ceilalți	 arbitri	 delegați	 sunt:	
Andreas	 Ekberg	 (Suedia),	 Serdar	 Gözübüyük	
(Olanda),	Orel	Grinfeld	 (Israel),	Srđan	 Jovanović	
(Serbia),	 Georgi	 Kabakov	 (Bulgaria),	 Alexey	
Kulbakov	 (Belarus),	 Robert	 Madden	 (Scoția),	

Andris	Treimanis	(Letonia).

 În premieră, asistență video la U21

	 Până	 la	 a	 fi	 ales	 să	meargă	 la	 EURO,	 Istvan	
Kovacs	 a	 trecut	 prin	 4	 sesiuni	 de	 cursuri	 cu	
sistemul	de	arbitraj	video,	care	va	fi	implementat	
pentru	prima	dată	la	un	turneu	final	de	tineret.	

	 „Am	participat	la	mai	multe	sesiuni	de	lucru,	
atât	 teoretice,	 cât	 și	 practice,	 până	 când	mi-a	
fost	 acordată	 certificarea	 necesară”,	 spune	
Istvan	Kovacs.	Acesta	a	fost	și	primul	semn	că	i	

„LE DORESC LOR SĂ FIE ÎN FINALĂ”
Istvan Kovacs, arbitru la Campionatul European U21, spune fără 
ezitare că ar renunța la o posibilă finală doar pentru ca naționala 
României să joace cu trofeul pe masă

56 de meciuri internaționale 
a arbitrat Istvan Kovacs 

până la startul EURO U21
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se	pregătește	ceva.	„Mă	așteptam	să	primesc	o	
delegare	la	un	turneu	final	după	participarea	la	
aceste	cursuri.	Toți	cei	care	am	fost	acolo	am	fost	
aleși	să	arbitrăm	fie	la	Europeanul	sub	21	de	ani,	
fie	la	Mondialele	U20	și	U17.	M-am	bucurat	mult	
când	am	aflat	vestea”,	mai	spune	„centralul”	din	
Carei.	

 Al doilea EURO din carieră

	 Acesta	 se	 află	 la	 al	 doilea	 turneu	 final	 din	
carieră.	El	a	mai	condus	două	partide	din	grupe	
și	 o	 semifinală	 la	 Campionatul	 European	 U19	
din	2014.	„Atunci	eram	pe	lista	de	rezervă	și	am	
fost	chemat	după	accidentarea	unui	alt	arbitru.	
Prestațiile	mele	din	grupe	i-au	convins	pe	oficiali	
să	îmi	dea	pe	mână	o	semifinală”,	își	amintește	
Kovacs.	

	 Arbitrul	 are	 așteptări	 importante	 de	 la	
prezența	sa	la	EURO:	„Îmi	doresc	să	mă	descurc	
cât	 mai	 bine	 și,	 dacă	 se	 dovedește	 că	 merit,	
apoi	să	am	șansa	de	a	conduce	partide	tot	mai	
importante”.	Dar	nici	nu	se	gândește	când	este	
pus	în	fața	unei	alegeri	dificile:	prezența	în	finală	
fie	 a	 sa,	 fie	 a	 echipei	 României.	 „Le	 doresc	 lor,	
jucătorilor,	 să	 fie	 în	 finală!	 Au	 muncit	 foarte	
mult	să	ajungă	aici	și	le	țin	pumnii.	Ar	merita	un	
meci	 cu	 trofeul	 pe	masă	 și	 aș	 fi	mândru	 de	 ei.	
Este	o	generație	frumoasă,	iată	că	s-au	văzut	și	
efectele	regulii	U21”,	a	punctat	Kovacs.	

	 În	 actualul	 sezon,	 Istvan	 Kovacs	 a	 bifat	
în	 premieră	 primul	 său	 joc	 în	 grupele	 Ligii	
Campionilor,	Valencia	–	Young	Boys	3-1,	 într-o	
rundă	 în	 care	 am	 avut	 doi	 români	 la	 centru	 în	
această	competiție	(al	doilea	fiind	Hațegan).	

 Când intervine VAR

	 Sistemul	 de	 asistență	 video	 pentru	 arbitri	
poate	 interveni	 doar	 în	 4	 situații:	 analiza	 unei	
situații	 de	ofsaid	 la	marcarea	unui	 gol,	 analiza	
unei	 posibile	 infracțiuni	 care	 ar	 conduce	 la	
acordarea	 unui	 penalty,	 analiza	 unei	 faze	 în	

care	 se	 poate	 acorda	 eliminare	 și	 verificarea	
identității	 jucătorilor	pentru	luarea	unor	decizii	
asupra	 lor.	 „Este	 foarte	 util	 arbitrilor	 acest	
sistem,	dar	e	important	să	ai	exercițiu.	Pe	acest	
lucru	s-a	pus	accentul	la	cursurile	la	care	am	fost	
prezent.	Eu	sunt	pregătit!”,	a	spus	Istvan	Kovacs.
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POVESTEA EURO U21
SPECTACOLUL TINERELOR TALENTE

 Campionatul European se 
află la ediția 22 în format Under 
21 și propune, prin istoria sa, 
o radiografie provocatoare a 
talentelor continentale care ulterior 
au devenit mari staruri
	 Povestea	 competițiilor	 europene	 la	nivel	 de	
reprezentative	 de	 tineret	 începe	 cu	 adevărat	
în	 1967.	 De	 atunci	 și	 până	 în	 1970,	 pentru	
scurt	 timp	 așadar,	 a	 funcționat	 Challenge	Cup	
U23,	 transformată	 ulterior	 într-un	 veritabil	
Campionat	 European,	 dar	 tot	 la	 nivel	 U23,	 în	
perioada	 1972-1978	 (trei	 ediții,	 câștigate	 de	
Cehoslovacia,	Ungaria	și	URSS).

	 Din	 1978	 s-a	 trecut	 la	 formatul	 U21,	
utilizat	 și	 în	 prezent,	 iar	 la	 nivel	 de	 structură	
competițională	a	turneului	final,	abia	din	1994	
s-a	 introdus	 o	 țară	 gazdă	 pentru	 meciurile	
decisive	ale	Campionatului	(anterior,	se	juca	pe	
principiul	tur-retur).

	 Au	 fost	 8	 echipe	 calificate	 la	 turneul	 final	
din	1978	până	 la	 ediția	2017,	 când	numărul	 a	
crescut	 la	 12,	 urmând	 ca	 de	 la	 ediția	 2021	 ce	
va	fi	găzduită	de	Ungaria	și	Slovenia	să	avem	16	
echipe	în	ultima	fază.

 TOP CÂȘTIGĂTOARE EURO U21

Echipă Trofee

Italia	 	 5	(1992,	1994,	1996,	2000,	2004)

Spania	 4	(1986,	1998,	2011,	2013)

Germania	 2	(2009,	2017)

Anglia		 2	(1982,	1984)

Olanda	 2	(2006,	2007)

Rusia	 	 2	(1980,	1990)

Iugoslavia	 1	(1978)

Franța		 1	(1988)

Suedia		 1	(2015)

Cehia	 	 1	(2002)
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	 Campionatul	European	U21	a	crescut	de	v	a	
starurilor	în	devenire	care	participau,	cât	și	prin	
atenția	 tot	 mai	 mare	 captată	 de	 evenimentul	
sportiv.	 Ultimele	 ediții,	 Cehia	 2015	 și	 Polonia	
2017	 au	 însemnat	 competiții	 cu	 medie	 de	
aproximativ	 3	 goluri	 marcate	 per	 meci,	 adică	
spectacol	și	entuziasm!

	 Trofeul	pentru	care	se	 luptă	competitoarele	
rămâne	 totdeauna,	 în	 forma	 lui	 originală,	
în	 vitrina	 UEFA,	 iar	 o	 replică	 oficială	 de	
aceleași	 dimensiuni	 este	 acordată	 federației	
câștigătoare.

	 Totodată,	 fiecare	 federație	 participantă	 la	
turneul	 final	 plătește	 o	 plachetă	 specială,	 în	
vreme	ce	35	de	medalii	de	aur	și	de	argint	sunt	
pregătite	 pentru	 laureații	 de	 pe	 primele	 două	
poziții.	Învinsele	din	semifinale	primesc,	fiecare,	
35	de	medalii	de	bronz.

	 Trofeul	 câștigătoarei	 are	 60	 centimetri	
înățime,	fiind	lucrat	pe	insula	venețiană	Murano	
din	aramă,	nichel	și	aur	de	24	de	carate.

TOP 10 CÂȘTIGĂTORI 
“JUCĂTORUL EURO U21”

Juan	 Mata	 (2011),	 Alberto	 Gilardino	 (2004),	
Petr	 Cech	 (2002),	 Andreea	 Pirlo	 (2000),	 Fabio	
Cannavaro	(1996),	Luis	Figo	(1994),	Davor	Suker	
(1990),	 Manolo	 Sanchis	 (1986),	 Rudi	 Voller	
(1982),	Laurent	Blanc	(1988)

EURO U21 – ECHIPA DE VIS UEFA 
(1978-2015)

Neuer	 (Germania)	 –	 Hummels	 (Germania),	
Chiellini	(Italia),	Nesta	(Italia),	Ivanovic	(Serbia)	–	
Lampard	(Anglia),	Ozil	(Germania),	Pirlo	(Italia),	
Xavi	(Spania)	–	Totti	(Italia)	(foto),	Raul	(Spania).
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AMINTIRI CARE NE MOTIVEAZĂ
Tricolorii U21 se află pentru a doua oară în istorie la un 
turneu final european și la 21 de ani distanță de la precedenta 
participare: Euro 1998 desfășurat la București.

	 Europenele	de	tineret	U21	există	în	formatul	
actual	 începând	 din	 1978.	 Din	 21	 de	 ediții	
organizate	de	UEFA,	România	se	calificase	până	
acum	o	singură	dată,	la	ediția	1998	pe	care	a	și	
găzduit-o.	

	 Performanța	 generației	 pregătite	 de	
Victor	Pițurcă	a	venit	 în	urma	unor	preliminarii	
câștigate	 admirabil.	 Într-o	 grupă	 de	 5	 echipe,	
România	 a	 terminat	 lider,	 cu	 8	 victorii	 din	 8	
posibile.	Ai	noștri	au	marcat	18	goluri	și	au	primit	
doar	 patru,	 depășind	 reprezentativele	 similare	
ale	Islandei,	Irlandei,	Lituaniei	și	Macedoniei.

	 La	turneul	final,	parcursul	a	fost	însă	mult	mai	
anevoios.	Deși	cu	un	lot	talentat	la	dispoziție,	20	
de	 jucători	 din	 care	 14	 aveau	 să	 joace	 pentru	
România	 la	 seniori!,	 reprezentativa	 U21	 nu	 a	

reușit	rezultate	notabile.	

	 Formatul	 turneului	 final	 presupunea	 ca	
primă	 fază	 direct	 sferturile	 de	 finală.	 România	
a	 pierdut	 cu	 Olanda	 deși	 a	 condus	 din	 startul	
partidei,	 dar	 Makaay,	 Van	 Bommel	 și	 Van	
Nistelrooy	s-au	impus	în	final.	Apoi,	într-un	meci	
contând	pentru	fixarea	locurilor	5-8,	tricolorii	au	
fost	depășiți	 în	cele	două	reprize	de	prelungire,	
după	0-0	la	finalul	celor	90	de	minute.	Germania	
cu	Metzelder,	Ballack	și	Klose	ne	aducea	a	doua	

La	turneul	final	din	1998,	a	
evoluat	și	Cosmin	Contra,	
actualul	selecționer	de	la	
prima	reprezentativă,	el	
chiar	reușind	să	marcheze	
un	gol
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VIITOARE STARURI LA EURO U21 1998
Michael	Ballack,	Miroslav	Klose,	Roy	Makaay,	Ruud	Van	Nistelrooy,	Mark	van	Bommel,	Freddie	

Ljungberg,	Olof	Mellberg,	Guti,	Michel	Salgado,	Traianos	Dellas.

ROMÂNIA U21 LA EURO 1998
România	-	Olanda	1-2

(Contra	‘7	/	Wooter	’16,	De	Jong	79)

România	-	Germania	0-1,	după	prelungiri
(Schwarz	‘101)

România	-	Rusia	1-2
(Trică	’45	/	Ossinov	’48,	Laktionov	’64)

LOTUL ROMÂNIEI U21 LA EURO 1998

Portari: Bogdan	Lobonț,	Tiberiu	Lung	

Fundași: Cosmin	Contra,	Iulian	Miu,	Adrian	Iencsi,	Erik	Lincar,	Cornel	Frăsineanu,	Marius	Iordache

Mijlocași: Mihai	Tararache,	Florentin	Petre,	Cătălin	Hîldan,	Ionuț	Luțu,	Eugen	Trică,	Cătălin	Liță,	
Cătălin	Munteanu,	Laurențiu	Reghecampf,	Robert	Vancea

Atacanți: Ionel	Dănciulescu,	Adrian	Mihalcea,	Cristian	Ciocoiu

Selecționer: Victor	Pițurcă

înfrângere.	

	 Nici	 ultima	 partidă,	 pentru	 locurile	 7-8,	
nu	 a	 avut	 un	 deznodământ	 mai	 fericit.	 Deși	

am	 condus	 din	 nou	 cu	 1-0	 prin	 golul	 lui	 Trică,	
Rusia	a	revenit	și	ne-a	trimis	pe	ultima	poziție	a	
turneului	final.
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 Reprezentanții generațiilor EURO 
1984, Cupa Mondială 1994 și jucătorii 
care au participat la Europeanul de 
tineret din 1998 îi încurajează pe 
tricolorii lui Rădoi
	 Calificarea	 naționalei	 U21	 la	 Campionatul	
European	după	o	pauză	de	21	de	ani	a	creat	o	emulație	
puternică	în	jurul	tricolorilor	pregătiți	de	Mirel	Rădoi.	

	 Reprezentanți	 a	 trei	 generații	 de	 jucători	
participanți	 la	 turnee	 finale	 pentru	 România,	 Euro	
1984,	 Cupa	 Mondială	 din	 SUA	 1994	 și	 generația	
1998,	participantă	 la	turneul	final	al	Euro	U21	de	 la	
București,	 le-au	 transmis	mesajele	 lor	 de	 încurajare	
actualilor	jucători.	

	 “Voi	 fi	 alături	 de	 echipa	 națională	 de	 tineret	
pe	 stadion.	 Această	 generație	 e	 una	 care	 deja	 a	
demonstrat	 că	 e	 valoroasă,	 ținând	 cont	 că	 mulți	
dintre	ei	au	făcut	deja	pasul	la	prima	reprezentativă.	
Pentru	 ei,	 acest	 turneu	 final	 este	 o	 șansă	 unică,	 o	
oportunitate	de	a-și	demonstra	valoarea	și	de	a	face	
istorie	pentru	România”	este	mesajul	selecționerului	
echipei	mari,	Cosmin	Contra,	participant	la	Euro	U21	
din	1998.	

	 Coleg	de	generație	și	actual	secund	al	său,	Adrian	
Mihalcea,	va	fi	și	el	fanul	tricolorilor	U21:	“O	asemenea	
șansă	 trebuie	exploatată	 la	maxim!	Am	 încredere	 în	
această	generație	și	în	parcursul	ei	nu	numai	la	Euro,	
ci	și	după	aceea!”.	

	 Jucători	importanți	în	anii	90,	actuali	componenți	
ai	echipei	FRF,	Miodrag	Belodedici	și	Ion	Vlădoiu	sunt	
alături	de	naționala	 lui	Rădoi.	“Să	 jucați	 fără	teamă,	
ați	demonstrat	deja	că	sunteți	valoroși.	Indiferent	de	
numele	adversarului,	vreau	să	văd	determinare,	vreau	
să	 văd	 dorință	 și	 luptă	 până	 la	 ultima	 picătură	 de	
energie!”,	le-a	transmis	Vlădoiu	jucătorilor,	completat	
de	dublul	 câștigător	 al	Cupei	Campionilor	 Europeni,	
Miodrag	 Belodedici:	 “Fiți	 o	 echipă!	 Gândiți-vă	 ce	
ar	 însemna	o	calificare	 în	semifinale	și	o	prezență	 la	
Jocurile	Olimpice.	Împreună,	staff,	jucători,	suporteri,	
România	poate	face	istorie!”.	

	 Dorinel	 Munteanu,	 cel	 mai	 selecționat	 jucător	
din	istoria	tricolorilor,	este	și	el	suporterul	noului	val	

de	 jucători:	 “Un	 prim	 obiectiv	 l-ați	 îndeplinit	 prin	
calificarea	la	acest	turneu	final.	Acesta	e	însă	trecutul.	
Prezentul	 și	 viitorul	 vă	 pot	 aduce	 mult	 mai	 mult.	
Toată	lumea	va	fi	cu	ochii	pe	voi,	iar	șansa	aceasta	nu	
trebuie	ratată.	Pentru	fiecare	în	parte,	acesta	e	cel	mai	
important	examen,	nu-l	ratați!”.

	 Rodion	Cămătaru,	participant	la	Euro	1984,	vrea	
să-i	vadă	 pe	 tricolorii	 lui	 Rădoi	 jucând	de	 la	 egal	 la	
egal	cu	adversarii:	“Nu	vă	gândiți	că	unii	dintre	ei	vin	
din	 campionate	 puternice,	 fiți	 concentrați	 doar	 la	
jocul	vostru,	gândiți-vă	 la	 cei	de	acasă,	 la	 familii,	 la	
fani,	la	viitorul	vostru.	E	o	șansă	unică,	un	sentiment	
aparte,	 sunteți	 între	 cele	 mai	 bune	 12	 echipe	 din	
Europa.	Aveți	valoare,	jucați	fără	frică!”.	

MESAJELE IDOLILOR
PENTRU SPERANȚE

“Pentru voi, pentru România, pentru 
suporteri, luptați. Ați demonstrat că sunteți 
o familie, acum e momentul vostru. Ați 
demonstrat în momentele grele că sunteți 
un grup, fiți la fel și acum!”

Florentin	Petre,
component	al	generației	Euro	1998

“Nimic nu se compară cu participarea la un 
Campionat European. Atmosfera din jurul 
unui asemenea turneu este unică. Jucați 
fără teamă!”

Cătălin	Munteanu,
component	al	generației	Euro	1998

“Determinare, tupeu în joc, unitate. Acestea 
pot fi atuurile voastre! Și nu uitați, micile 
aspecte fac diferența. Concentrare maximă, 
întreaga țară e alături de voi. Baftă, băieți!”

Aurel	Țicleanu,
component	al	generației	Euro	1984

“Mizez pe dorința voastră, pe tupeul vostru 
arătat în calificări. Atunci, indiferent de 
adversar ați jucat fără frică. Asta îmi doresc 
si acum, să jucați fără teamă, iar rezultatul 
vă va răsplăti!”

Ionel	Augustin,
component	al	generației	Euro	1984
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prevederile	 regulamentare	 făceau	 referire	 la	 un	
singur	 jucător	 U21.Totodată,	 la	 acest	 moment,	
pe	lista	cu	lotul	celor	25	de	jucători,	cluburile	din	
Liga	1	au	obligația	de	a	prezenta	un	minimum	de	
6	jucători	formați	la	nivel	național	și	un	minimum	
de	2	jucători	formați	la	nivelul	clubului.

	 Din	 sezoanele	 următoare,	 aceste	 valori	
vor	 crește	 și	 își	 vor	 modifica	 ponderea,	 pentru	
promovarea	 tinerilor	 jucători	 români	 și	
dezvoltarea	 centrelor	 de	 copii	 și	 juniori	 ale	
cluburilor	de	Liga	1,	după	cum	urmează:

SEZON 2019/20 2020/21 2021/22
Jucători	
formați	la	
nivel	național

8 10 8

Jucători	
formați	la	
nivel	de	club

2 2 4

Din	 sezonul	 2019/20,	 cluburile	 de	 Liga	 1	 vor	
trebui	să	aibă	și	o	echipă	de	juniori	U16,	în	urma	
propunerii	administrației	FRF,	aceasta	urmând	a	
fi	integrată	într-o	competiție	organizată	de	FRF.

	 Din	 sezonul	 2019/20,	 la	 propunerea	
administrației	 FRF,	 fiecare	 echipă	 va	 alinia	 la	
startul	partidelor	din	Liga	1	minimum	2	jucători	
U21	 formați	 la	 nivel	 național	 și	 va	 trebui	 să	
utilizeze	 pe	 toată	 durata	 partidei	 minimum	
1	 jucător	 din	 această	 categorie.	 Până	 acum,	

 Comitetul Executiv al FRF a votat 
propunerea administrației FRF cu privire 
la noile cote de jucători non-UE și jucători 
formați la nivel național și de club

MAI MULȚI 
ROMÂNI TINERI ÎN 
TEREN, PENTRU 
CREȘTEREA 
FOTBALULUI 
ROMÂNESC

Valentin	Mihăilă	de	la	U	Craiova	
1948	CS	s-a	remarcat	în	sezonul	
2018-2019	și	se	anunță	un	

candidat	pentru	naționala	U21	
din	viitoarea	campanie
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 După succesul Ligii Elitelor U17 și 
U19, Federația a creat cadrul optim 
pentru formarea și dezvoltarea celor 
mai talentați tineri jucători născuți în 
2004 sau mai târziu

	 În	contextul	 în	care	piramida	competițională	
nu	 prevedea	 o	 competiție	 națională	 dedicată	
categoriei	de	vârstă	U15,	iar	competițiile	județene	
nu	 furnizau	 un	 număr	 de	 partide	 suficient	 de	
mare	și	cu	un	nivel	competitiv	suficient	de	ridicat,	
FRF	a	lansat	competiția	Liga	Elitelor	U15.	

	 Felix	 Grigore,	 manager	 competiții	 FRF,	
detaliază:	“Era necesar să oferim acestei categorii de 
vârstă o competiție cu multe meciuri, de nivel înalt, 
prin care vârfurile să se poată șlefui. Participanții 

și publicul vor descoperi noutăți în acest format, 
precum eliminarea temporară a jucătorilor care va 
încuraja sportivitatea și fair-play-ul de la cele mai 
fragede vârste”.

	 Liga	Elitelor	U15	a	debutat	cu	faza	județeană,	
apoi	cea	regională.	87	de	participante	s-au	aflat	
la	start,	împărțite	în	16	serii.

	 În	fiecare	serie	s-au	jucat	meciuri	tur-retur,	iar	
cele	16	câștigătoare	au	ajuns	în	faza	următoare	a	
competiției,	sferturile	de	finală:	LPS	Suceava,	SC	
Comstar	Vaslui,	 Dacia	 Unirea	 Brăila,	 FC	Viitorul,	
Centrul	 de	 Performanță	 Rapid	 București,	 FCSB,	
Daco-Getica	București,	Hidro	Râmnicu-Vâlcea,	FC	
Argeș,	U	Craiova	1948	CS,	LPS	Banatul	Timișoara,	
ASU	 Poli	 Timișoara,	Viitorul	 Arad,	 Universitatea	
Cluj,	CFR	Cluj,	ACS	Colțea	1920	Brașov.

FRF A LANSAT LIGA ELITELOR U15,
COMPETIȚIA PERFORMANȚEI PENTRU

CEA MAI TÂNĂRĂ REPREZENTATIVĂ
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Descoperim generațiile de 
mâine ale performanței!

 Acțiunile departamentului 
scouting FRF din ultimul an 
s-au concentrat, atât în țară, 
cât și pentru diaspora, pe 
identificarea și monitorizarea 
tinerelor talente pentru loturile 
reprezentative

 Turneul	 Speranțelor	 este	 cel	 mai	 amplu	
proiect	 de	 scouting	 implementat	 de	 FRF,	 aflat	
la	 a	 doua	 ediție	 și	 dedicat	 copiilor	 sub	 14	 ani.	
Finalitatea	acestuia	 e	 formarea	 reprezentativei	
U15,	după	o	tabără	de	vară	la	care	iau	parte	cei	
mai	buni	copii	din	cei	3.600	de	juniori	evaluați	de	
reprezentanții	 Scouting	 FRF	 coordonați	 de	 Ion	
Geolgău,	membrii	Comisie	Tehnice	 și	 referenții	
zonali	FRF.	Federația	Română	de	Fotbal	a	alocat	
un	buget	de	250.000	de	euro	pentru	organizarea	
fiecărui	sezon	al	Turneului	Speranțelor.	

SCOUTING INTERN 2018/19

Categoria 2006
• acțiuni de selecție pe județe și apoi pe regiuni, 

4.000 de juniori 

Categoria 2004
• iunie 2018 – ”Turneul Speranțelor” (selecția 

națională), tabăra de la Tărlungeni, 153 de 
juniori

• iunie 2018 – acțiune de selecție pentru juniorii 
din străinătate, Buftea, 66 de juniori

• septembrie 2018 – stagiu de pregătire, Buftea, 
44 de juniori

Categoria 2003
• acțiuni de selecție la Timișoara, București și 

Târgu Mureș (noiembrie-decembrie 2018) cu 
peste 200 juniori

Categoria 2001
• acțiuni de selecție la București, Piatra Neamț, 

Craiova, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Arad 
(octombrie-noiembrie 2018), total 270 de 
juniori

SCOUTING EXTERN FRF 2018/19

• 3.500 de juniori din străinătate în baza de date 
(de la Under 6 până la under 21)

• arhivă video (150 de DVD-uri și video cu meciuri 
întregi cu juniori români din străinătate)

• scouting la fața locului și monitorizare continuă 
(inclusiv fotbal feminin și futsal)
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 Toate cluburile înscrise 
în competițiile U17 și U19 
organizate de FRF, sunt evaluate 
în proiectul implementat în 
premieră de Federație
	 FRF	a	demarat	în	2019	procesul	de	clasificare	
pe	baza	 standardelor	 de	 calitate	 a	 academiilor,	
cluburilor	 cu	 activitate	 de	 copii	 și	 juniori	 și	
centrelor	 pentru	 fotbal	 juvenil	 din	 România.	
Proiectul	a	fost	configurat	cu	sprijinul	companiei	
olandeze	NMC	Bright,	 care	 are	peste	15	ani	 de	
experiență	în	evaluarea,	clasificarea	și	activitatea	
de	consultanță	a	academiilor	de	fotbal	europene.

	 Până	pe	15	martie	2019,	cluburile	doritoare	
s-au	 putut	 înscrie	 în	 procedura	 de	 evaluare.	
Federația	 Română	 de	 Fotbal	 le	 mulțumește	
tuturor	 acestora,	 precum	 și	 cluburilor	 care	 nu	
sunt	 membre	 FRF,	 dar	 care	 și-au	 manifestat	
interesul	pentru	acest	proiect.	Lista	completă	a	
cluburilor	 înscrise	poate	fi	consultată	pe	site-ul	
www.frf.ro.

 OBIECTIVELE PROIECTULUI

•	 Creșterea	permanentă	a	nivelului	 fotbalistic	
din	 România	 prin	 dezvoltarea	 asistenței	 în	
formare	 și	 competiție	 pentru	 cei	 mai	 tineri	
jucători

•	 Asigurarea	 standardelor	 de	 calitate	 la	 nivel	
de	 management	 și	 sportiv	 pentru	 cluburi	
astfel	încât	părinții	să	poată	opta	pentru	cel	
mai	bun	cadru	adaptat	talentului	copiilor

•	 Îmbunătățirea	 continuuă	 a	 infrastructurii	
fotbalistice	 la	 nivelul	 cluburilor	 pentru	 a	
furniza	jucătorilor	și	spectatorilor	facilități	de	
nivel	înalt

•	 Consolidarea	integrității	și	creșterea	nivelului	
calitativ	 al	 competițiilor	 de	 copii	 și	 juniori	
organizate	de	FRF

•	 Fixarea	unui	reper	la	nivel	de	personal	tehnic	
și	 administrativ,	 infrastructură,	 facilități	
sportive,	 rezultate	 și	 educație	 pentru	
academiile	din	România

107 cluburi înscrise în procesul 
de clasificare al academiilor de 

copii și juniori
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16 naționale
la EURO 2021

Comitetul Executiv al UEFA a decis să mărească numărul de echipe 
participante la EURO U21
	 Astfel,	 începând	 cu	 ediția	 2021,	 care	 va	 fi	
găzduită	de	Ungaria	și	Slovenia,	la	turneul	final	
vor	 participa	 16	 echipe	 naționale,	 cu	 4	 mai	
multe	decât	 la	ediția	din	această	vară,	unde	va	
fi	prezentă	și	echipa	națională	pregătită	de	Mirel	
Rădoi.
	 Schimbarea	formatului	va	oferi	posibilitatea	
mai	multor	jucători	tineri	de	a	căpăta	experiența	
unui	turneu	final.
	 Pentru	 viitoarele	 preliminarii	 vor	 fi	 eligibili	
jucătorii	 născuți	 începând	 cu	 1	 ianuarie	 1998.	
Naționala	condusă	de	Mirel	Rădoi	va	debuta	 în	
calificări	în	septembrie	2019,	după	participarea	
la	EURO	2019	cu	actuala	generație	U21.
	 Campania	începe	în	Danemarca	și	se	încheie	
în	 octombrie	 2020,	 pe	 teren	 propriu,	 contra	
Maltei.	Noile	criterii	de	calificare	la	turneul	final	
urmează	a	fi	comunicate.

 Program
6 septembrie 2019 
Ucraina	–	Finlanda,	Irlanda	de	Nord	–	Malta

10 septembrie 2019
Ucraina	 –	 Malta,	 Finlanda	 –	 Irlanda	 de	 Nord,	
Danemarca	–	România

10 octombrie 2019
Finlanda	–	Malta,	Danemarca	–	Irlanda	de	Nord,	
România –	Ucraina

14 octombrie 2019
Finlanda	–	Danemarca,	România	–	Irlanda	de	Nord

14 noiembrie 2019
România	–	Finlanda

15 noiembrie 2019
Ucraina	–	Danemarca

19 noiembrie 2019
Irlanda	de	Nord	–	România,	Danemarca	–	Malta

27 martie 2020
Malta	–	Ucraina

31 martie 2020
Ucraina	 –	 Irlanda	 de	 Nord,	 Malta	 –	 Finlanda,		
România	–	Danemarca

4 septembrie 2020
Danemarca	–	Ucraina,	Malta	–	Irlanda	de	Nord,	
Finlanda	–	România

8 septembrie 2020
Finlanda	–	Ucraina,	Irlanda	de	Nord	–	Danemarca,	
Malta	–	România

9 octombrie 2020
Irlanda	de	Nord	–	Finlanda,	Ucraina	–	România,	
Malta	–	Danemarca

13 octombrie 2020
Irlanda	 de	 Nord	 –	 Ucraina,	 România	 –	 Malta,	
Danemarca	–	Finlanda

Alex	Pașcanu	este	unul	dintre	liderii	
viitoarei	generații	Under	21
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Eurotricolori 
cu drept de joc

În viitoarea campanie de 
calificare, unde vor avea 
drept de joc fotbaliștii născuți 
începând cu 1 ianuarie 1998, se 
vor putea regăsi peste jumătate 
din cei prezenți în Italia, la EURO 
2019

Selecționerul	 Mirel	 Rădoi	 va	 avea	 la	 dispoziție	
în	 viitoarele	 preliminarii	mai	mulți	 jucători	 din	
lotul	 deplasat	 la	 Campionatul	 European.	 Mai	
exact,	13	din	cei	23	vor	avea	drept	de	 joc	 și	 în	
campania	pentru	EURO	2021:	Andrei	Vlad,	Radu	
Boboc,	Alex	Pașcanu,	Virgil	Ghiță,	Tudor	Băluță,	
Andrei	 Ciobanu,	 Dennis	 Man,	 Vlad	 Dragomir,	
Ianis	Hagi,	Darius	Olaru,	Denis	Drăguș,	Florinel	
Coman	și	Adrian	Petre.

Acestora	li	se	vor	putea	adăuga	și	alți	fotbaliști	
obișnuiți	deja	cu	atmosfera	de	la	naționala	U21,	
jucători	care	au	și	bifat	minute	în	preliminariile	
pentru	EURO	2019	sau	în	meciurile	amicale	din	
ultimul	 an,	 precum:	Olimpiu	Moruțan,	Valentin	
Costache,	Marco	Dulca,	 Ricardo	Grigore,	Denis	
Ciobotariu,	 Alexandru	 Mățan,	 Carlo	 Casap,	
Stephan	 Drăghici,	 Vladimir	 Screciu,	 Robert	
Moldoveanu	sau	Andrei	Sîntean.

Florinel	Coman	va	avea	șansa	
să	bifeze	două	Euro	U21

EUROTRICOLORII | 45
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 Mai mulți dintre tricolorii prezenți 
la turneul final U21 din această 
vară au luat deja contactul cu prima 
reprezentativă aflată în drumul spre 
EURO 2020
	 Ediția	aniversară	a	Campionatului	European	de	
anul	viitor,	organizată	 în	12	orașe	europene,	 între	
care	și	Bucureștiul,	poate	fi	al	doilea	turneu	final	din	
cariera	mai	multor	dintre	tricolorii	lui	Mirel	Rădoi.	

	 Nu	 mai	 puțin	 de	 12	 dintre	 jucătorii	 din	 lotul	
pentru	EURO	de	tineret	au	avut	convocări	la	prima	
reprezentativă	în	ultima	perioadă.	Așa	că	au	o	șansă	
la	o	posibilă	prezență	și	la	turneul	din	2020.	Aceștia	
sunt,	în	ordinea	posturilor	pe	care	evoluează:	Ionuț	
Radu,	Cristian	Manea,	Ionuț	Nedelcearu,	Alexandru	
Pașcanu,	Tudor	Băluță,	Dragoș	Nedelcu,	Alexandru	
Cicâldău,	 Dennis	 Man,	 Ianis	 Hagi,	 Denis	 Drăguș,	
George	Pușcaș,	Andrei	Ivan.

	 Mai	 mulți	 dintre	 ei	 au	 beneficiat	 de	 strategia	
selecționerului	 Cosmin	 Contra	 și	 au	 evoluat	 în	
preliminarii	sau	în	Liga	Națiunilor.	Unii	dintre	ei	au	

fost	chiar	trimiși	din	primul	minut,	cum	e	cazul	lui	
Drăguș,	Manea	sau	Pușcaș.	

	 La	EURO	2020	vor	fi	prezente	24	de	selecționate.	
Niciuna	 dintre	 țările	 gazdă	 nu	 este	 calificată	 din	
oficiu.	20	dintre	participante	vor	fi	decise	 în	urma	
grupelor	 de	 calificare	 (merg	 direct	 primele	 două	
clasate),	iar	ultimele	4	vor	fi	stabilite	în	urma	play-
off-ului	din	primăvara	lui	2020.	

	 Până	 atunci,	 pe	 30	 noiembrie	 2019,	
Bucureștiul,	oraș	care	va	organiza	patru	partide	de	
la	Campionatul	European	(trei	din	faza	grupelor	și	
o	optime	de	finală)	va	fi	și	gazda	tragerii	 la	sorți	a	
grupelor	EURO	2020.	Evenimentul	se	va	desfășura	
la	Romexpo.

LUPTĂ LA UN ALT NIVEL

30 - 125 EURO 
sunt limitele de prețuri pentru biletele la 
EURO 2020 pe Arena Națională. Acestea 
sunt disponibile în perioada 12 iunie – 12 
iulie 2019 pe site-ul EURO2020.com/tickets

Tudor	Băluță	a	debutat	la	prima	
reprezentativă,	însă	până	acum	
nu	a	bifat	niciun	minut	pentru	
Under	21
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