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SPORT

Amical de lux cu Uruguay

România se încãlzeºte latino pentru Rio
Primul meci pe acest an al primei reprezentative de fotbal a României va avea loc la 29 februarie, adicã în preajma încheierii
Carnavalului de la Rio, cã tot vorbim de ritmuri
latino. Adversar, Uruguay, loc de disputare
Naþional Arena. Ora de început a partidei,
prima adevãratã, 20.30, mai acceptabilã la cum
se circulã prin Bucureºti spre miezul nopþii.
Întâlnirea cu echipa pregãtitã de Oscar Tabarez
e antamatã mai de mult, ºtia de ea pânã ºi
selecþionerul Emil Sãndoi, de la tineret. Care
nu va plasa, de aceastã datã, niciun jucãtor spre
prima echipã. Tocmai bine, acum, când,
atenþie, fãrã jocuri!, reprezentativa României a
urcat în clasamentul FIFA- Coca Cola, de pe
locul 56 pe 52, acumulând 583 de puncte.
Celelalte reprezentative pe care le avem
partenere de chin în preliminariile pentru CM
Brazilia 2014 stau astfel: Olanda pe 3, cu 1359

puncte, Turcia pe 25, cu 791 puncte, Ungaria
pe 37, cu 678 puncte, Estonia pe 54, cu 576
puncte, iar Andorra e pe 205, fãrã niciun punct!
Dar, cum una-i una, alta, alta, sã revenim la ale
noastre. România deschide, veridic, anul, pe
Naþional Arena, cu Uruguay. Pentru partida cu
sud-americanii, selecþionerul a trimis deja faxuri de principiu urmãtorilor fotbaliºti ce
activeazã în campionate din Europa: Goian
(Glasgow Rangers), Radu (Lazio), Raþ
(ªahtior), Lazãr (PAOK), Cociº (FC Rostov),
Nicoliþã (St.Etienne), Torje (Udinese), D.
Niculae (Nancy), B. Stancu (Orduspor), Mutu
(Cesena), Marica (Stuttgart), Mazilu (Arsenal
Kiev). Reunirea tricolorilor, la 26 februarie, la
Mogoºoaia. Mai grãbit, selecþionerul
uruguayan a dat de ºtire toþi jucãtorii pentru
partida cu România. Din lotul echipei clasate
pe locul 4 la ultima Cupã Mondialã nu lipseºte

În Europa League

nicio vedetã: Moslera (Galatasaray), Silvaportari, Lugano (PSG), Godin(Atletico),
Coates (Liverpool), Pereira (Benfica), Caceres
(Juventus), Fucile, Ramirez (Bologna),
Victorino- fundaºi, Gonzales (Lazio), Rios,
Gargano (Napoli), Eguren (Gijon), Perez
(Bologna), Lodeiro (Ajax), Rodriguez (Porto)mijlocaºi, Forlan (Inter), Suarez (Liverpool),
Hernandez (Palermo), Cavani (Napoli), Abreu,
Fernadez (Malaga) - am specificat numele
clubului numai în dreptul celor care joacã în
Europa. Urmeazã un “meci adevãrat”, în care
se vor întâlni între ei, dincolo de meciurile din
Serie A, ºi câþiva italieni prin adopþiune, Radu,
Torje, Mutu, de o parte, cu Caceres, Ramirez,
Gonzales, Gargano, Perez, Hernandez, Cavani,
Forlan- mai mulþi de partea lui Oscar Tabarez.
Marian Vâlvoi

Steaua mai credea în steaua ei

Steaua a fost învinsã de olandezii de
la Twente pe teren propriu în 16-imile
din Europa League, în urma unui
meci în care jocul de atac al
românilor a fost neinspirat, în faþa
unei defensive excelent organizate de
britanicul Steve McClaren. Unica
reuºitã a meciului i-a aparþinut lui Ola
John (‘53), care l-a lobat pe
Tãtãruºanu, de la marginea careului
de 16 metri, uºor lateral dreapta. Faza
de gol a plecat de la o gafã a lui
Prepeliþã, care a pierdut mingea la 40
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de metri de poarta noastrã.
Tehnicianul stelist Ilie Stan spunea cã
ºi-ar fi dorit un rezultat alb, în timp ce
jucãtorii ºi oficialii roº-albaºtri considerau cã rezultatul este injust.”Lui
Ilie i-a fost fricã sã nu ia gol acasã. Îl
înþeleg ºi pe el, dar nu se poate aºa.
S-a mai înviorat jocul în repriza a
doua, dar nu poþi juca fotbal cu un
singur atacant pe teren, cu Tatu.
Twente nu e o echipã pe care sã nu
putem sã o batem. Dar nu dacã facem
echipa aºa”, comenta Gigi Becali.

