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Victor
Piţurcă
le dă
“bătrânilor”
ultima şansă
Selecţionerul echipei naţionale
de fotbal a României, Victor
Piţurcă, a convocat 14 jucători
din străinătate pentru amicalul cu
Belgia, întâlnire care se va disputa
pe data de 14 noiembrie, pe „Arena
Naţională” din Bucureşti. Cei 14
„stranieri” sunt: Costel Pantilimon
(Manchester City, Anglia), Paul
Papp (Chievo, Italia), Gabriel Tamaș
(West Bromwich Albion, Anglia),
Dorin Goian (Spezia Calcio, Italia),
Răzvan Raț (Șahtior Donețk,
Ucraina), Ștefan Radu (Lazio
Roma, Italia), Costin Lazăr (PAOK
Salonic, Grecia), George Florescu
(Arsenal Kiev, Ucraina), Răzvan
Cociș (FC Rostov, Rusia), Gabriel
Torje (Granada CF, Spania), Bogdan
Stancu (Orduspor, Turcia), Adrian
Mutu (AC Ajaccio, Franţa), Ciprian
Marica (Schalke 04, Germania) și
Daniel Niculae (Kuban Krasnodar,

46

Rusia). Amicalul survine după prima
înfrângere a naţionalei României
în preliminariile CM 2014, 1-4
în faţa Olandei, după 3 victorii la
rând. Invitat la Versus, pe GSP TV,
Victor Piţurcă a tras concluziile
după partida care ne-a arătat că ne
luptăm cu Ungaria pentru locul 2 al
grupei, care duce la baraj.”Ungaria
practică un joc de uzură. Are jucători
cu gabarit. Dacă facem meci egal
la Budapesta, pierdem în Olanda,
turcii se apropie la un punct de noi.
E o grupă complicată”, a explicat
antrenorul. El a adăugat că, dacă
România nu va reuşi să se impună cu
Ungaria, în martie 2013, va fi obligat
să renunţe la jucătorii în vârstă pentru
a face loc tinerilor alături de care va
pregăti campania următoare. Asta
chiar dacă, în momentul de faţă, face
lobby intens (dar zadarnic) pentru
întoarcerea lui Cristian Chivu la

prima reprezentativă, pentru un
plus important de experienţă.”O
să renunţ la jucători de genul lui
Mutu dacă ieşim din calculele
pentru locul secund. O să dau credit
jucătorilor tineri. 4-5 jucători vor
părăsi naţionala”, a declarat Piţurcă
pentru Antena 1. Şi jurnaliştii
olandezi au fost extrem de critici la
adresa Briliantului şi, într-un amplu
material dedicat în exclusivitate lui
Adrian Mutu, au scris că atacantul
lui Ajaccio “e istorie” şi că ar trebui să
agaţe ghetele în cui. Victor Piţurcă nu
riscă demiterea chiar dacă nu va duce
naţionala la Campionatul Mondial
din 2014, întrucât Federaţia i-a
stabilit drept obiectiv calificarea
naţionalei la Campionatul European
din 2016, până atunci având ca ţintă
formarea unei echipe puternice sub
tricolor.
Elena Opran

