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Doi jucători de la FCSB sunt principalii favoriți la câștigarea titlului de golgheter în Liga
1.

Este vorba despre Florin Tănase și Dennis Man, care în startul acestui sezon au marcat câte 9
goluri. Ei sunt însă accidentați în acest moment și, în funcție de cât de lungă va fi perioada de
inactivitate, ceilalți jucători din spatele lor îi pot egala sau chiar depăși.
Iată cum arată lista favoriților pentru titlul de golgheter din Liga 1, sezonul 2020/2021:
1. Florin Tănase - Jucătorul celor de la FCSB a marcat 9 goluri în cele 10 meciuri disputate în
acest sezon (827 de minute). Este cel mai bun start de sezon pe care Tănase îl are în întreaga
carieră. De altfel, după 10 meciuri, el a reușit deja să-și depășească cifrele din sezonul
precedent, când a marcat de 7 ori în 30 de meciuri. Totodată, el este pe cale să marcheze și
cele mai multe goluri în Liga 1 în tricoul lui FCSB. Până acum, cel mai mult a punctat de 10 ori,
în sezoanele 2017/2018 și 2018/2019. Cel mai bun sezon din carieră a fost 2015/2016, când a
înscris de 15 ori în 32 de meciuri pentru Viitorul Constanța. Acela a fost și sezonul care i-a adus
transferul la FCSB, pentru 1.5 milioane de euro. În acest sezon, la pariuri fotbal online, Florin
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Tănase este principalul favorit să câștige titlul de golgheter, având cota 4.00.
2. Dennis Man - Este al doilea jucător pe lista favoriților la câștigarea titlului de golgheter,
potrivit cotelor publicate de 888sport. El are cota 4.50 și este aproape de colegul său de la
FCSB, Florin Tănase. Dennis Man are tot 9 goluri marcate în 10 meciuri din acest sezon. Ca și
Tănase, și el a reușit să își depășească cifrele din sezonul precedent, când a punctat de 7 ori în
23 de meciuri. Cel mai bun sezon din carieră în prima ligă a fost 2017/2018, când a înscris de
10 ori în 34 de partide. Dennis Man mai are un sezon cu 10 goluri în carieră, 2015/2016, dar a
fost în Liga 2, în tricoul celor de la UTA Arad. Pe lângă golurile din Liga 1, fostul internațional de
tineret mai are și 3 goluri în Europa League, competiție în care FCSB a fost eliminată încă din
preliminarii de Slovan Liberec. Man speră să revină după o accidentare, mai ales că era urmărit
de mai multe echipe de top din străinătate, care doresc să îl transfere.
3. Gabriel Iancu - Mijlocașul ofensiv de la Viitorul Constanța are un start dificil de sezon, după
ce a avut mai multe probleme medicale. Chiar și așa, el este considerat al treilea favorit la
câștigarea titlului de golgheter, cu o cotă de 8.00. Gabi Iancu a marcat doar 3 goluri în 7 partide
disputate în acest sezon din Liga 1, în prima etapă contra celor de la UTA Arad și o dublă în
partida cu Astra Giurgiu din luna septembrie. A avut o lună de pauză din cauza problemelor
medicale și a revenit pe teren pe 21 noiembrie, în înfrângerea suferită de Viitorul la Clinceni. El
este golgheterul sezonului precedent din Liga 1, cu 18 reușite, motiv pentru care a ajuns și în
naționala mare a României, sub comanda lui Mirel Rădoi. De altfel, acesta a fost și cel mai bun
sezon din cariera lui Iancu. Considerat o mare speranță a fotbalului românesc, Iancu nu
marcase niciodată mai mult de 6 goluri într-un sezon. El reușise 6 goluri în sezonul 2012/2013,
iar apoi a prins un transfer la FCSB.
4. Kevin Lucakssen - Vârful masiv al celor de la Viitorul Constanța a reușit să se impună în
formația patronată de Gica Hagi și a marcat 5 goluri în 10 meciuri din acest sezon. El și-a egalat
deja performanța din sezonul precedent, când reușise 5 goluri pentru Poli Iași în 15 partide. De
altfel, el nu marcase niciodată în carieră mai mult de 5 goluri într-un sezon. Luckassen mai are
în CV echipe precum AZ Alkmaar, Ross County, Slovan Liberec, Snkt Polten și Northampton.
Vârful olandez de 27 de ani este al patrulea favorit la câștigarea Ligii 1, având cota 10.00.
5. Dumitru Cardoso - Mijlocașul ofensiv de la Gaz Metan Mediaș are cota 15.00 să devină
golgheterul Ligii 1. El a marcat 6 goluri în 9 meciuri în acest sezon și este într-o formă foarte
bună. Doar într-un singur sezon a reușit mai multe goluri, în 2015/2016, când evolua în liga a
doua din Italia pentru Latina. Cardoso a intrat deja în atenția echipelor mari din Liga 1 și este
dorit și la naționala României.
Cum arată clasamentul golgheterilor din Liga 1:
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1. Dennis Man (FCSB) - 9 goluri
2. Florin Tănase (FCSB) - 9 goluri
3. Dumitru Cardoso (Gaz Metan) - 6 goluri
4. Elvir Koljic (CSU Craiova) - 6 goluri
5. Andrei Cristea (Poli Iași) - 5 goluri
6. Ronaldo Deaconu (Gaz Metan) - 5 goluri
7. Kevin Luckassen (Viitorul) - 5 goluri
8. Borja Valle (Dinamo) - 5 goluri
9. Alexandru Cicaldau (CSU Craiova) - 4 goluri
10. Vali Gheorghe (Astra) - 4 goluri
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