SPORT

Portocala Olandei
ne-a stors ca pe-o lămâie

Cu Steaua coloana vertebrală (9 jucători
din cei 24 convocaţi), naţionala României
a smuls un egal Ungariei, în ultimul minut
de joc, terminând meciul fără spectatori de
la Budapesta cu un 2-2 care ne menţinea cu
şanse în cursa de calificare la CM din 2014.

A

urmat însă duşul rece de la
Amsterdam, unde batavii ne-au
administrat un umilitor 4-0, după 1-4
la Bucureşti. Robin Van Persie a realizat o dublă,
după ce Rafael van der Vaart deschisese scorul
în primul sfert de oră. Lovitura finală ne-a dat-o
în prelungiri Lens, pe o respingere neinspirată a
lui Pantilimon. Tricolorii nu au avut decât două
ocazii importante de a marca, graţie unor şuturi
de la distanţă trimise de Adrian Popa şi Bogdan
Stancu. Piţurcă i-a băgat târziu în joc pe Chipciu,
Torje şi Mutu, dar fanii români deja îi cereau
demisia selecţionerului. Antrenorul a fost foarte
iritat când, după meci, a fost întrebat dacă renunţă
la post.”Nu-şi are sensul această întrebare, dar asta
e România! Imediat vorbim de demisie! Avem

şanse la locul 2, dar trebuie să batem Ungaria”,
a spus nervos Piţurcă. În opinia sa, ar trebui să
fim mulţumiţi şi cu punctul obţinut din dubla
cu Ungaria şi Olanda.”Atat am meritat acum!
Poate sunt şi eu vinovat că nu i-am antrenat bine,
dar nu pot să-mi dau demisia chiar aşa. Suntem
în cărţile calificării şi trebuie să facem o echipă
puternică pentru preliminariile următoare. Eu
zic că, de când am preluat eu naţionala, am
făcut meciuri bune şi am crescut”, a conchis
selecţionerul. În acest moment, România mai
poate termina grupa pe locul doi (cu şanse de
a ajunge la Rio) numai dacă obţine victorii pe
teren propriu în faţa ambelor contracandidate
în meciurile din toamnă, respectiv Ungaria şi
Turcia. În clasamentul FIFA dat publicităţii în
luna martie înaintea confruntărilor cu Ungaria
şi Olanda, România se menţinea pe locul 31 cu
768 puncte. Pe primele 3 locuri se aflau Spania,
urmată de Germania şi Argentina. Dintre
adversarele noastre pentru CM 2014, Ungaria
urcase pe locul 32 (+1), cu 752 puncte, în timp
ce Olanda rămăsese pe locul 8, cu 1.106 puncte.

Turcia pierduse 4 locuri şi coborâse pe 45 cu 616
p, în timp ce Estonia căzuse 7 poziţii, până pe 89,
cu 408 p. Andorra ocupa tot treapta a 204-a, cu
11 puncte.
Cosmin Predoiu

Clasamentul grupei D
1. Olanda 6 5 0 0 20-2 18p
2. Ungaria 6 3 2 1 13-8 11p
3. România 6 4 1 1 10-10 10p
4. Turcia 6 2 1 3 7-7 7p
5. Estonia 6 2 0 4 3-9 6p
6. Andorra 6 0 0 6 0-17 0p
Programul partidelor viitoare
l 6 septembrie 2013 România - Ungaria,
Estonia - Olanda, Turcia - Andorra
l 10 septembrie 2013 România - Turcia,
Ungaria - Estonia, Andorra - Olanda
l 1 octombrie 2013 Andorra - România,
Estonia - Turcia, Olanda - Ungaria
l 5 octombrie 2013 România - Estonia,
Turcia - Olanda, Ungaria – Andorra
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