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Victor Piţurcă prevede un
viitor strălucit naţionalei

E

l s-a declarat mulţumit de evoluţia
mijlocaşului Alexandru Maxim din
amicalul cu România - Belgia, scor
2-1, în care jucătorul de la Pandurii a
înscris un gol, afirmând că „puştiul”
este un concurent serios pentru Gabriel
Torje şi chiar pentru Adrian Mutu.
”Calităţi tehnice cum are el nu
prea avem în fotbalul nostru
şi este mare nevoie de
aşa ceva”, a declarat
Piţurcă după meci. Se
lec
ţionerul a mai lău
dat evoluţia lui Vlad
Chiricheş, care a jucat
în premieră la naţională
ca fundaş dreapta, şi pe
cea a debutantului Dan
Nistor de la Pandurii
Târgu Jiu. Antrenorul
se bucură de faptul că
naţionala
României

Selecţionerul
şi faptul că aici s-a format un nou grup”.
Victor Piţurcă se arată
Referindu-se la partidele disputate
încrezător în viitorul naţionalei de
până în prezent în preliminariile
fotbal a României, despre care spune
CM, Piţurcă s-a arătat satisfăcut de
că „este într-o continuă transformare. În
rezultatele obţinute, chiar dacă nu
scurt timp, va deveni o forţă în Europa”, a
poate uita modul în care tricolorii
declarat Piţurcă la Digi Sport.
au pierdut meciul cu Olanda.”Sunt

şi-a încheiat meciurile
din 2012 cu o victorie,
ceea ce îi permite să
pregătească în linişte
viitoarele
întâlniri
din
preliminariile
Cupei Mondiale din
2014:”Am
obţinut
victoria şi cu şansă,
dar face parte din joc.
Echipa naţională a avut
un an bun, care ne dă
speranţe având în vedere

foarte mulţumit de rezultatele din acest
an, avem 9 puncte din 12 posibile. Am
avut rezultate foarte bune în contextul
în care echipa se schimbă şi au apărut
jucători foarte tineri, dar mi-a rămas în
minte jocul cu Olanda, nu pot şterge din
minte maniera în care am pierdut. Trebuie
să pregătim foarte bine meciurile din
primăvara viitoare, trebuie să acumulăm
puncte şi să ne calificăm, pentru că eu încă
sper că putem prinde locul 1. Cred că vor
mai apărea surprize în această grupă”, a spus
antrenorul. Piţurcă nu a renunţat la ideea
de a merge la Milano pentru a discuta cu
Cristian Chivu despre revenirea la echipa
naţională.”La Chivu mă voi duce până
la sfârşitul anului, însă mă descurajează
când are dialog cu presa şi nu prea mai îmi
vine să merg să vorbesc cu el. Faptul că a
vorbit cu presa a stricat totul”, a explicat
Piţurcă, adăugând:”Era de datoria lui să
joace la echipa naţională până se retrage
din fotbal”.
În ce priveşte amicalul din 6 fe
bruarie 2013, FRF întâmpină pro
bleme în a le găsi tricolorilor un
adversar, după ce partida test cu
Norvegia a căzut, a afirmat Piţurcă.
”Aproape bătusem palma cu
norvegienii pentru un joc în 6
februarie, dar ei şi-au găsit un alt
adversar, Ucraina, aşa că va trebui
să găsim o altă echipă în stagiul
de pregătire pe care îl vom face în
Spania”, a precizat tehnicianul.
El a salutat totodată intenţia
FRF şi LPF de a reduce numărul
de echipe din Liga I. „Cred că e
benefică schimbarea sistemului
competiţional cu 14 echipe, tre
buia făcută de mai mult timp această
schimbare, pentru că s-a demonstrat că
mai multe echipe nu se ridică la nivelul
aşteptat”, a menţionat antrenorul primei
reprezentative.
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