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România păstrează şanse
de a merge la baraj chiar şi
după eşecul de pe teren propriu
cu Turcia (0-2), depinzând
însă exclusiv de victoriile
Olandei în ultimele două etape
(pe 11 şi 15 octombrie, în faţa
Ungariei şi Turciei), dar surse
din anturajul echipei naţionale
susţin că soarta selecţionerului
este pecetluită.
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stfel, şi dacă va reuşi
să califice naţionala la
Mondialul din Brazilia,
Piţurcă nu va mai continua
la cârma tricolorilor. Gazeta
Sporturilor scrie că Gheorghe
Hagi îi va lua locul, Mircea Sandu
putând deja o discuţie în acest
sens cu Gică Popescu, Gică Hagi
şi Anghel Iordănescu. În februarie
2014, alegerile pentru postul de
președinte al FRF vor consfinți
plecarea lui Mircea Sandu din
fruntea fotbalului românesc. Cum
Gică Popescu are cele mai mari
șanse de a-i lua locul,”Baciul” este
dispus să achite el despăgubirile
pentru rezilierea contractului lui
Piţurcă, scadent în 2016, pentru
a-i face loc lui Hagi, mai scrie sursa
citată. Suma pe care Piţurcă ar
urma să o primească după ce va fi
înlăturat de la naţională se ridică
la 500.000 de euro, cu 80.000 de
euro mai mult decât salariul pe
care îl are actualul selecţioner.
Dacă va califica naţionala la
turneul final din Brazilia, Piţurcă
va mai primi un bonus de 500.000
de euro. Antrenorul nu duce lipsă
de oferte şi are şanse foarte mari
să preia o echipă din Golf. Gazeta
Sporturilor mai notează că Hagi a

început deja să-și creioneze stafful pe care intenționează să-l aducă
la prima reprezentativă. Printre
numele vizate de Hagi pentru
colaborare s-ar număra Gabi Balint
și Viorel Moldovan, care ar urma să
îndeplinească rolurile de secunzi,
în timp ce Dumitru Moraru se va
va ocupa de pregătirea portarilor,
iar Zoli Iașko va fi team-manager.
În plus, Anghel Iordănescu ar
putea primi funcția de director
tehnic al loturilor naționale.
Deocamdată, Mircea Sandu s-a
întâlnit după meciul cu Turcia şi
cu antrenorul Stelei, Laurenţiu
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Reghecampf. Acesta s-a arătat
dispus să ajute echipa naţională,
însă a declarat că nu doreşte să
îl înlocuiască pe selecţionerul
Victor Piţurcă. Antrenorul Stelei
nu a precizat cum se va implica la
prima reprezentativă, dar a spus
că, în opinia sa, jucătorii suferă în
ceea ce priveşte recuperarea fizică
după meciuri. Conducerea Stelei
este în continuare nemulțumită
de dialogul cu staff-ul echipei
naționale, în condițiile în care dă
cei mai mulți jucători la lot. Pentru
dubla cu Ungaria și Turcia, „roșalbaștrii” au avut șase fotbaliști

sub tricolor. Managerul general
al campioanei, Mihai Stoica, i-a
transmis indirect lui Piţurcă să nu
mai caute alibiuri dând vina pe
jucători pentru rezultate.

Steaua visează frumos
în Champions League

La debutul în grupele Cham
pions League, Steaua București
a fost învinsă de Schalke 04
cu scorul de 3-0 (0-0), pe
AufSchalke Arena, zguduind pla
nurile ambiţioase ale antrenorului
Reghecampf, care viza chiar şefia
grupei E. Steaua a jucat de la egal la
egal timp de mai bine de o oră cu
echipa gazdă, dar o greșeală uriașă
a lui Szukala a șters toate lucrurile
bune făcute de campioana
României, iar apoi ghinioanele
s-au ţinut lanţ. Următorul adversar
va fi, pe 1 octombrie, Chelsea, pe
Arena Naţională, de acest meci
depinzând practic şansele Stelei
de a ocupa unul din primele două
locuri în grupa din care mai face
parte şi FC Basel, locuri care ar
asigura prezenţa în primăvara
europeană. Între timp, campioana
României a fost inclusă de UEFA
într-un top select al formaţiilor din
cupele europene.”Roş-albaştrii”
ocupă locul 6 într-un clasament
al numărului de meciuri disputate
în cupele europene între 2003 şi
2013. Steaua surclasează nume
mari ca Bayern Munchen, Inter
Milano, Manchester United, AC
Milan sau Real Madrid. Echipa din
Ghencea a adunat numai puţin de
110 meciuri în cupele europene în
ultimii 10 ani, 78 în Cupa UEFA şi
Europa League, iar alte 32 în Liga
Campionilor.
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