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Pe 14 octombrie 2003 s-a stins din viață marele Zoli Crișan.

Bănia fotbalistică îl comemorează azi pe fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, Zoli
Crișan. Pe 14 octombrie 2003, în Spitalul Județean din Craiova se stingea din viață, la
doar 48 de ani fostul mare internațional, răpus de tuberculoză,
Crișan a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Ilie Balaci. Cel care a fost considerat
cea mai bună extremă a României din toate timpurile s-a născut al Oradea pe 3 mai 1955,
dar carieră a făcut la Universitatea Craiova, aici unde a cucerit două titluri de campion al
României, patru cupe ale României, fiind sfertfinalist al Cupei Campionilor în 1982 și
semifinalist al Cupei UEFA în 1983.
Pentru echipa națională, Crișan a jucat 6 de meciuri și a marcat patru goluri.
În perioada în care se afla în viață, Ilie Balaci povestea despre Zoli Crișan: ”Am cunoscut un
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om senzational. Nu stiu cum sa numesc sentimentul care ma incearca acum. Lacrimile
imi sunt pe obraz deja. Eu nu am avut frate, am tinut la Zoli asa cum tin la un frate. L-am
adus in Arabia Saudita la echipa a doua a lui Al Hilal. Avea 48 kg. Nu aveam un contract,
dar il obligam sa vina in fiecare zi, la mine acasa, manca in fiecare dimineata, lua
medicamentele, iar de la 48 kg, Zoli ajunsese la 84 kg. Era aproape sanatos. Doar ca nu a
vrut sa ramana. A plecat sa o vada pe fosta sotie… Cert e ca, la doua luni de zile, dupa ce
a plecat Zoli, m-am intors sa o preiau pe Universitatea Craiova. Din prostie in prostie, si
eu, si el. Din pacate, el s-a dus. În Arabia a luat în două luni 800 de milioane de lei vechi,
dar cineva i-a mâncat toți banii, nu dau nume aici. Acea persoană l-a distrus"
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