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Naþionala inaugureazã Naþional Arena

România-Franþa,
cu sau fãrã Mutu?

Pe 6 septembrie, Victor Piþurcã va avea de dat în
faþa compatrioþilor poate cel mai greu examen din
cariera de selecþioner. Meciul cu Franþa, ultima
ºansã de calificare a României la Euro 2012, are
nu doar o mizã sportivã, ci ºi o încãrcãturã simbolicã. Se va inaugura atunci cel mai modern stadion al þãrii, Naþional Arena, în care deja zeci de
mii de români ºi-au investit speranþele.

Piþurcã, neînduplecat
cu indisciplinaþii

Din pãcate, la naþionalã, lucrurile stau prost.
Piþurcã a anunþat dupã meciul amical cu San
Marino, câºtigat de România cu scorul de 1-0, cã
Adrian Mutu ºi Gabriel Tamaº sunt excluºi definitiv din lot. ”Cei doi au pãrãsit cantonamentul.
Unde au fost, ce au fãcut e mai puþin important,
însã nu vor mai fi convocaþi la echipa naþionalã.
Sunt eliminaþi definitiv”, a spus tehnicianul. El a
adãugat cã indisciplinaþii nu vor fi chemaþi nici
dacã va exista o perioadã de crizã.”Credeþi cã o
echipã stã în unul sau doi jucãtori? ªi dacã vom
pierde, vom pierde pe mâna altor jucãtori, care
sunt profesioniºti. Nu s-a respectat programul
echipei naþionale, ne-am despãrþit ºi cu asta
basta! Aici nu e vorba de scuze. Eu nu am nevoie
de salvatori”, a spus Piþurcã. Echipa naþionalã
pierde astfel doi jucãtori importanþi, între care ºi
cel desemnat iniþial sã preia banderola de cãpitan:
Mutu. Atacantul de la Cesena pierde ºi el ºansa de
a egala sau chiar întrece recordul lui Gheorghe
Hagi, de 35 de goluri marcate în tricoul
naþionalei. Pe Mutu îl mai despart doar trei reuºite
de aceastã performanþã, dar el însuºi a dat cu
piciorul ocaziei, iar acum degeaba îºi cere scuze.
Piþurcã a dezvãluit cã, înaintea meciului cu San
Marino, avusese o discuþie particularã cu Mutu,
explicându-i cã are nevoie de implicarea lui
totalã, pentru refacerea echipei reprezentative.”ªi
el a fãcut ce a fãcut!”, a concluzionat Piþurcã, de
neînduplecat în privinþa atacantului. Selecþionerul
încearcã în schimb sã-l convingã pe Cristian
Chivu sã revinã sub tricolor, ca sã-l ajute în combaterea indisciplinei din vestiar.

Un stadion de 5 stele
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Între timp, la “Noaptea Albã” a Arenei Naþionale,
au luat parte peste 100.000 de bucureºteni.
Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, le-a
mulþumit cã au venit în numãr atât de mare, confirmând încã o datã cã ºtiu sã se bucure ºi sã aprecieze un obiectiv realizat în totalitate din banii
lor.”Le mulþumesc pentru rãbdare ºi înþelegere ºi
pentru cã astãzi am demonstrat cã putem fi civilizaþi ºi ºtim sã ne bucurãm de un asemenea stadion. Le urez încã o datã românilor sã-l
stãpâneascã sãnãtoºi”, a declarat primarul general. Noul “templu al fotbalului” are 55.000 de

