SPORT

Piþurcã pleacã la
atac cu prospãturi
Victor Piþurcã a decis iniþial ca zece jucãtori români, legitimaþi la cluburi de peste
hotare, sã fie convocaþi pentru turneul tricolorilor din Elveþia ºi Austria, programat
în perioada 27 mai - 6 iunie, dar în ultimul
moment a renunþat la trei dintre ei:
Nicoliþã, Cociº ºi Mazilu. La reunirea programatã pe 25 mai, la ora 12.00, lotul
complet a fost urmãtorul: Bogdan Lobonþ
(AS Roma), Ciprian Tãtãruºanu (FC
Steaua Bucureºti) ºi Silviu Lung jr. (AFC
Astra Ploieºti) – portari, Paul Papp
(Sporting Club Vaslui), Cornel Râpã (FC
Oþelul Galaþi), Valericã Gãman (AFC
Astra Ploieºti), Vlad Chiricheº (FC Steaua
Bucureºti), Dorin Goian (Glasgow
Rangers FC), Mihai Pintilii (CS Pandurii
Lignitul Târgu Jiu), Rãzvan Raþ (FC
ªahtior Doneþk) ºi Iasmin Latovlevici (FC
Steaua Bucureºti) – fundaºi, Gabriel Torje
(Udinese Calcio), Alexandru Maxim (CS
Pandurii Lignitul Târgu Jiu), Alexandru
Bourceanu (FC Steaua Bucureºti), Nicolae
Grigore (FC Rapid Bucureºti), George
Florescu (FC Arsenal Kiev), Costin Lazãr
(PAOK Salonic), Alexandru Chipciu (FC

Steaua Bucureºti) ºi Cristian Tãnase (FC
Steaua Bucureºti) – mijlocaºi, Daniel
Niculae (AS Nancy-Lorraine), Gheorghe
Grozav (FC Universitatea Cluj), Marius
Alexe (FC Dinamo Bucureºti) ºi Marius
Niculae – atacanþi. Dacã George Florescu
ºi Bogdan Lobonþ reintrã în circuitul
“naþionalei”, lipseºte Adrian Mutu, accidentat. Acesta are ºi o situaþie complicatã,
pentru cã a devenit liber de contract dupã
ce AC Cesena a retrogradat în Serie B ºi
analizeazã ofertele pe care le are, unele
dintre acestea fiind din afara Europei.
Mutu este dorit în Italia (Genoa) ºi Rusia
(ÞSKA Moscova ºi Lokomotiv Moscova),
dar ºi în Canada (Montreal Impact) ºi
Brazilia (Vasco da Gama). Selecþionerul
Victor Piþurcã l-a avertizat însã pe atacantul în vârstã de 33 de ani cã plecarea pe un
alt continent este echivalentã cu ieºirea
din circuitul echipei naþionale.”Pentru a
putea sã evoluze în echipa naþionalã, trebuie sã joace la nivelul lui valoric”, a spus
Piþurcã pentru Dolce Sport. Antrenorul ºia exprimat totodatã îngrijorarea cã mulþi
dintre jucãtorii noºtri nu prea evolueazã la

echipele lor de club, ceea ce ar putea afecta ºi prestaþia primei reprezentative.
Noutãþile lotului sunt Maxim, de la
Pandurii, ºi Gheorghe Grozav, de la U
Cluj, în timp ce alte nume neaºteptate sunt
rapidistul Nicolae Grigore, dinamovistul
Marius Alexe ºi stelistul Alex Chipciu. În
cadrul turneului de pregãtire, echipa
României va disputa douã partide amicale,
cu Elveþia, pe “Swissporarena” din Luzern
(30 mai, de ora 21.15), ºi cu Austria, pe
“Tivoli Stadion” din Innsbruck (5 iunie,
de la ora 21.30).
Ultimul amical disputat de tricolori a fost
la Bucureºti, pe Naþional Arena, contra
Uruguayului, scor 1-1. Selecþionata þãrii
noastre ocupa locul 45 în clasamentul
FIFA, pe luna aprilie. Reprezentativa tricolorã, care totalizeazã 603 puncte, a urcat
opt trepte faþã de ierarhia lunii martie.
Adversarele românilor în Grupa D preliminarã pentru Cupa Mondialã din 2014, din
Brazilia, se aflã pe urmãtoarele poziþii:
Olanda - locul 4, Turcia - locul 33,
Ungaria - locul 36, Estonia - locul 53 ºi
Andorra - locul 205.
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