SPORT
După dublul succes cu Estonia și
Andorra, din care ne-am ales cu
șase puncte, pe jucătorii lui Pițurcă
îi așteaptă două meciuri de foc, cu
Turcia, în deplasare, pe 12 octombrie,
iar apoi confruntarea de pe teren
propriu cu Olanda, pe 16 octombrie,
în preliminariile pentru CM 2014.
Pițurcă vrea ca prima reprezentativă
să păstreze același randament de
100% și după întâlnirile cu favoritele
grupei, dar recunoaște că s-ar
mulțumi și cu trei puncte.
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ccidentările lui Bogdan
Lobonț și Marica îi dau
însă bătăi de cap selecționerului.
Atacantul lui Schalke, devenit
lider al naționalei în absența lui
Mutu, are ruptură musculară și
face eforturi să se recupereze până
la meciul contra Turciei.
”Pentru noi era foarte bine să
nu câștige turcii, așa ne așteaptă
un meci teribil la Istanbul. E
foarte bine că Olanda a bătut
în Ungaria. Eu îmi propun șase
puncte în aceste două meciuri.
Dacă o să câștigăm trei tot e bine,
iar dacă vor fi doar două, iarăși e
foarte bine”, a completat Pițurcă.
Cât despre Mutu, și el are
probleme de sănătate (o entorsă
la glezna dreaptă), motiv pentru
care, cu doar 30 de minute
jucate în acest sezon și fiind mult
în urmă cu pregătirea fizică,
riscă să rateze „dubla” primei
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selecționate.”Echipa națională are
nevoie de Mutu, dar de un Mutu
pus foarte bine la punct fizic. La
echipa națională nu poți să joci
dacă nu alergi de la 12 kilometri
în sus. La mine, jucătorul trebuie
să fie umil când vine la națională și
să fie perfect din punct de vedere
fizic”, a spus Pițurcă.
Selecționerul a explicat și care
este strategia sa în ceea ce privește
selecția jucătorilor.“În general, am
chemat jucătorii care au evoluat
mai mult pentru echipele de club.
Dacă nu joacă la club, e foarte
greu din punct de vedere fizic să
intre într-un meci al naționalei.
Trebuie să te impui, să
demonstrezi că meriți să joci
în locul altcuiva. Dacă nici
antrenorul de la club nu te bagă,
înseamnă că nu ești de nivelul
echipei”, a avertizat antrenorul.
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