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SPORT

Avem ºi noi ”nemþii” noºtri: Austria ºi Eveþia
Echipa naþionalã a României a urcat opt
locuri ºi se aflã pe poziþia 45, cu 603 de
puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe
luna aprilie, urmãtorul fiind aºteptat pe 9
mai. Adversarele României în grupa D a
preliminariilor Cupei Mondiale din 2014 se
situeazã astfel: Olanda - locul 4 (1.207 de
puncte), Turcia - locul 33 (720 de puncte),
Ungaria - locul 36 (692 de puncte), Estonia
- locul 53 (574 de puncte), Andorra - locul
205 (fãrã niciun punct). Naþionala antrenatã
de Victor Piþurcã va disputa douã meciuri
amicale în urmãtoarele luni, pentru a
pregãti viitoarele confruntãri din campania
de calificare pentru CM 2014. Astfel, prima
dintre aceste partide va avea loc pe 30 mai,
la Lucerna, contra Elveþiei, în timp ce a
doua se va juca pe 5 iunie, pe Stadionul
Tivoli din Innsbruck, cu începere de la ora
21.30, contra Austriei. Federaþia Austriacã
de Fotbal a anunþat, pe site-ul sãu oficial, cã
formaþia þãrii sale va mai disputa un meci
amical împotriva Ucrainei, la 1 iunie, pe
aceeaºi arenã a cãrei capacitate este de
17.000 de locuri. Stadionul a gãzduit meciuri din Campionatul European de acum
patru ani, dar capacitatea sa a fost redusã de
la 30.000 de locuri. Partida Elveþia România se va disputa pe Swissporarena,
un stadion inaugurat în 2011 ºi a cãrui
capacitate este de 19.000 de locuri, dintre
care 16.000 pe scaune.

În Cupa României

Dinamo-Rapid, bãtãlie dupã 10 ani
Dinamo ºi Rapid se vor întâlni
din nou în finala Cupei
României pe 23 mai, pe Arena

Naþionalã din Bucureºti, dupã o
pauzã de un deceniu. La ultimul
duel dintre cele douã rivale,

giuleºtenii s-au impus, iar
Dãnciulescu a marcat pentru
câinii roºii. De data aceasta, for-

maþia din ªtefan cel Mare s-a
calificat cu emoþii în finala
Cupei, fiind învinsã cu scorul de
2-1 de Gaz Metan Mediaº, în
deplasare, în manºa a doua a
semifinalelor, la primul meci de
la numirea italianului Dario
Bonetti pe banca tehnicã. În tur,
Dinamo câºtigase cu 1-0, gol
marcat de Laurenþiu Rus, în
finalul unei partide în care roºalbii au evoluat mai bine de o
reprizã în 10 oameni. Rapid a
trecut în semifinale de FC Vaslui
cu 1-0 ºi 3-2. Giuleºtenii au
învins rãzeºii lui Porumboiu de
patru ori în acest sezon, de douã
ori în campionat ºi de douã ori în
Cupã. Rapid a jucat returul semifinalei fãrã spectatori, în urma
incidentelor de la derby-ul cu
Dinamo, când fanii giuleºteni au
aruncat torþe pe terenul de joc.
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