SPORT
Înaintea dublei cu Ungaria şi Olanda

România reintră în top 30
Naţionala României se află înaintea unei duble de foc cu Ungaria şi Olanda, pe 22 şi
26 martie, meciuri în urma cărora s-ar putea decide ocupanta primului loc în grupă, dar şi
principala favorită la locul secund, cel care duce la baraj.
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ecinii din vest aşteaptă cu nerăbdare
confruntarea cu România din
preliminariile Cupei Mondiale,
care va avea loc la Budapesta. Maghiarii sunt
extrem de supăraţi că partida se joacă fără
spectatori, în urma sancţiunii primte de ei de
la UEFA, aşa că încearcă să se răzbune pe trupa
lui Piţurcă.”Devastăm România!”, e sloganul lor
favorit. După victoria cu emoţii în ultimul amical,
disputat împotriva Australiei, scor 3-2, Emeric
Ienei îi transmite lui Piţurcă să îl folosească mai
mult pe Alexandru Maxim, jucător proaspăt
transferat la Vf B Stuttgart. Selecţionerul a
admis că echipa naţională are carenţe în jocul
defensiv, dar s-a declarat mulţumit de modul
în care România şi-a creat ocazii în partida cu
Australia.”A fost un antrenament bun, dar am
ratat foarte mult. Apoi, au fost câteva greşeli ce
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ne-au costat. Bine că ne-am revenit, dar sunt
multe lucruri de pus la punct în defensivă”. Şi
pentru că sunt multe voci care-l cer pe atacantul
lui Ajaccio la lot, acesta lăsând şi el să se
înţeleagă că ar veni oricând, Piţurcă a comentat
ironic:”Mutu s-a autopropus la naţională? O să
mă mai gândesc dacă îl chem”. Cert este că, sub
comanda actualului selecţioner, naţionala de
fotbal a României îşi recapătă poziţia în fotbalul
mondial. După victoria cu Australia, tricolorii
au urcat până pe locul 29 în clasamentul FIFA
al lunii februarie, aceasta fiind prima oară când
intră în Top 30 în ultimii trei ani şi jumătate.
Ierarhia este importantă la tragerea la sorţi
a preliminariilor Cupei Mondiale. De pildă,
pentru CM 2018, vor conta meciurile din
perioada iulie 2011 - iulie 2015, deci inclusiv
rezultatele de acum.

Clasamentul grupei D
1. Olanda
4 4 0
2. Ungaria
4 3 0
3. ROMÂNIA 4 3 0
4. Turcia
4 1 0
5. Estonia
4 1 0
6. Andorra
4 0 0
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Programul partidelor în continuare:
n 22 martie 2013 Ungaria - România,
Olanda - Estonia, Andorra - Turcia
n 26 martie 2013 Olanda - România,
Turcia - Ungaria, Estonia - Andorra
n 6 septembrie 2013 România - Ungaria,
Estonia - Olanda, Turcia - Andorra
n 10 septembrie 2013 România - Turcia,
Ungaria - Estonia, Andorra - Olanda
n 11 octombrie 2013 Andorra - România,
Estonia - Turcia, Olanda - Ungaria
n 15 octombrie 2013 România - Estonia,
Turcia - Olanda, Ungaria - Andorra

