SPORT

Vine, vine, primăvara...europeană

Steaua, câştigătoarea Grupei E, şi CFR Cluj, ocupanta locului 3 în Grupa H din
Champions League, au devenit capi de serie la tragerea la sorţi a 16-imilor şi optimilor de
finală ale UEFA Europa League, de pe 20 decembrie.

R

oş-albaştrii au obţinut, în
Danemarca, cea de-a 10 calificare
din istorie în primăvara cupelor
europene, în timp ce pentru ardeleni acest
lucru reprezintă o premieră. Este totodată
pentru prima oară după cinci ani când
două echipe din România se califică
în fazele eliminatorii ale competiţiilor
continentale. Prima manşă a 16-imilor
de finală se va disputa pe 14 februarie,
returul urmând a se juca o săptămână
mai târziu, pe 21 februarie. Echipele
considerate cap de serie vor evolua
în prima rundă în deplasare. Steliştii
nu vor mai putea să întâlnească formaţia
germană Vf B Stuttgart, cu care au jucat deja,
dar, la fel ca şi „feroviarii”, pot da peste orice altă
grupare. Teoretic, italienii de la Inter Milano
reprezintă cel mai incomod adversar care
puteau apărea în calea românilor.”Mi-aş dori
foarte mult să jucăm undeva în Germania sau
Olanda, Ajax... ar fi greu cu Napoli sau Lazio,

echipele englezeşti la fel”, a spus antrenorul
Laurenţiu Reghecampf la Dolcesport.” Visez
la finală, nimic nu e interzis, dar mai avem

mult de muncă până acolo”, a adăugat Reghe.
Şi patronul Gigi Becali a început să vorbească
deja despre finala Ligii Europa. „Nu îmi mai
e frică de nimeni. Suntem prea puternici.
Nu mă aşteptam să defilăm aşa prin Europa.

Vreau să jucăm finala Europa League”, a
spus Becali, pentru gsp.ro. Fanii Stelei şi ai
CFR-ului consideră că doar 3 echipe sunt
mai accesibile: Sparta Praga, Basel şi BATE
Borisov. Ex-sovieticii s-au calificat în primăvara
europeană după ce au evoluat în grupele Ligii
Campionilor, acolo unde au învins pe Lille
(scor 3-1) şi Bayern Munchen (scor 3-1).
Elveţienii s-au mai bătut în acest sezon cu CFR
Cluj, şi au fost eliminaţi în play-off-ul Ligii
Campionilor, scor 2-1 şi 1-0. Roş-albaştrii,
favoriţi la cucerirea titlului intern, ar putea
avea însă unele probleme pentru că UEFA a
reconfirmat pe site-ul oficial noua regulă pe
care cluburile trebuie să o îndeplinească în
noul sezon: înscrierea unei echipe sub 19 ani.
Echipele de tineret vor juca după programul
seniorilor, iar adversarii vor fi aceiaşi. Criteriile
de calificare vor fi însă diferite. Aproape toate
cluburile din campionatul românesc sunt
corigente la creşterea copiilor şi juniorilor.
Excepţii fac Viitorul Constanţa, Pandurii şi,
recent, Dinamo şi Oţelul. Steaua, codaşă la acest
capitol, a purtat discuţii cu cei de la Academia
Hagi, pentru ca puştii cei mai talentaţi de la
Viitorul să devină stelişti.
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