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Egal nesperat cu Serbia

Contra a remontat                
ca şi Piţurcă

România a remizat la Bel-
grad, luni seara, scor 2-2, 
contra Serbiei, în meciul se-
cund din Grupa a IV-a din 
Liga C a Ligii Naţiunilor. 

Când ne aşteptam mai puţin, 
reprezentativa României a în-
viat la Belgrad, unde a obţinut 
un rezultat bun şi, totodată, în-
curajator pentru viitor. A fost 
un meci în care de ambele păr-
ţi ofensivele şi-au făcut treaba, 
nu şi defensivele. Cu puţin no-
roc, ne-am fi  putut întoarce din 
ţara vecină chiar cu toate cele 
trei puncte. Aşa, însă, avem 
doar două puncte, iar prima 
noastră victorie din Liga Naţi-
unilor UEFA se mai lasă aştep-
tată măcar o lună.

A fost meciul 691 din istoria 
echipei naţionale (al 328-lea în 
deplasare), obţinând al 178-lea 
egal (al 95-lea în deplasare). 
Cu acest prilej, Cosmin Contra 
a ajuns la 10 meciuri în cali-
tate de selecţioner al Români-
ei, exact câte a avut în total, 
în aceeaşi funcţie, Christoph 
Daum. Bilanţul lui Contra este 
4 victorii, 3 egaluri, 2 înfrân-
geri, 16-10 golaveraj, faţă de 
cel al germanului care a fost 
3 victorii, 3 egaluri, 4 înfrân-
geri, golaveraj 11-11. A debutat 
Denis Drăguş, care a devenit al 
842-lea jucător din istoria echi-
pei naţionale şi, totodată, al 13-
lea care este lansat de Contra.

Ultima oară când am mai 
fost conduşi în două rânduri şi 
am revenit de fi ecare dată s-a 

întâmplat la 22.03.2013, la acel 
meci de la Budapesta cu porţi-
le închise, Ungaria – România 
2-2, în cadrul preliminariilor 
campionatului Mondial 2014. 
Marcatorii de atunci: 1-0 Van-
czák (16), 2-0 Mutu (68-pen), 
2-1 Dzsudzsák (70-pen), 2-2 
Chipciu (90). A fost al 17-lea 
meci pe care naţionala l-a ju-
cat de-a lungul istoriei sale în 
oraşul Belgrad. Bilanţul este 
4 victorii, 3 egaluri, 10 înfrân-
geri. Cele mai multe partide, 9 
au avut caracter amical, 4 s-au 

disputat în cadrul Campionatu-
lui Balcanic, 2 în preliminarii 
de Campionat Mondial şi câte 
una preliminarii de Campionat 
European şi de Liga Naţiunilor 
UEFA.

În celălalt joc din grupa IV, 
Muntenegru a dispus pe teren 
propriu de Lituania, cu 2-0. 

În clasament, conduce după 
două etape Muntenegru, cu 4 
puncte (golaveraj 2-0), urmată 
de Serbia - 4 puncte (3-2), Ro-
mânia - 2 puncte şi Lituania - 0 
puncte.  

Din sezonul 2021-2022,
Încă o competiţie 
fotbalistică europeană

UEFA a anunţat că va organiza trei 
competiţii europene intercluburi începând 
cu sezonul 2021-2022. Ultima când Europa 
a avut trei competiţii a fost în 1999, atunci 
când șefi i UEFA au decis să renunţe la Cupa 
Cupelor, trofeu cucerit în acel an de Lazio, 
scor 2-1 cu Mallorca, pe Villa Park din 
Birmingham. 

Anunţul înfi inţării unei noi competiţii a 
fost făcut de Andrea Agnelli, preşedintele lui 
Juventus şi membru în Comitetul Executiv 
al UEFA. Conform ofi cialului, numărul de 
echipe care vor juca în Europa va creşte la 96 
şi, automat, vor creşte veniturile echipelor care 
vor participa: “S-a dat undă verde pentru in-
troducerea acestei competiţii, care mai trebuie 
aprobată şi de Comitetul Executiv al UEFA. 

Acest lucru va duce numărul cluburilor 
din competiţiile europene la 96, din sezonul 
2021-2022”, a declarat Agnelli, unul dintre 
şefi i Comisiei pentru Competiţii de la UEFA 
şi membru al Comitetului Executiv al forului 
continental. Agnelli nu a anunţat detalii supli-
mentare despre noua competiţie. 

În acest sezon, România nu a trimis nicio 
reprezentantă în grupele unei competiţii eu-
ropene. CFR a fost eliminată rând pe rând din 
preliminariile Ligii Campionilor şi Ligii Euro-
pa, în timp ce FCSB a ratat accesul în grupele 
Ligii Europa în play-off . 

Mircea Lucescu s-a 
salvat în prelungiri

Selecţionerul Turciei, Mircea Lucescu, a 
mai scăpat din presiune după ce a obţinut 
o victorie fantastică în Suedia, împotriva 
naţionalei care a ajuns în sferturi la Cam-
pionatul Mondial. Turcia a fost condusă cu 
2-0, dar a întors scorul şi a câştigat cu 3-2.

Nordicii şi-au păstrat statutul de favoriţi şi 
au terminat în avantaj prima repriză datorită 
golului lui Thelin. Suedezii au început perfect 
şi repriza secundă, după ce, în minutul 49, Cla-
esson a prins şutul perfect de la 30 de metri.

Turcia a reacţionat imediat prin vedeta naţi-
onalei, Calhanoglu, care a tras în plasa laterală 
din unghi, la doar două minute după ce Suedia 
îşi dublase avantajul. Iar 11 minute mai târziu, 
Mircea Lucescu a luat decizie inspirată prin 
introducerea lui Emre Akbaba.

Mijlocaşul lui Galatasaray a egalat în mi-
nutul 88, după o combinaţie cu Tosun, iar în 
minutul 90+2 a adus victoria, care i-a salvat 
postul lui Mircea Lucescu.

Turcia face parte din grupa doi a Ligii B, 
alături de Rusia şi Suedia. Mircea Lucescu este 
selecţionerul turcilor de un an, din vara anului 
trecut, timp în care a câştigat trei partide, a 
remizat de patru ori şi a bifat cinci înfrângeri.

Suedia – Turcia 2-3 (Thelin ‘35, Claesson 
‘49 / Calhanoglu ‘51, Akbaba ‘88 ‘90+2)

Situaţia în grupa 2, Liga B: 1. Rusia (3 punc-
te), 2. Turcia (3 puncte), 3. Suedia (0 puncte). 

Serbia: Dmitrović, Ruka-
vina, Spahic, Veljković, Ko-
larov - Maksimovic, Lukic (71 
Matic) - Ljajic (77 Prijovic), 
Milinković-Savić (64 Kostic), 
Tadic - Mitrovic

România:  Tătărușanu, Ma-
nea, Bălașa, Săpunaru, Ban-
cu - Marin, Anton - Chipciu 
(90+4 Rotariu), Stanciu, Dră-
guș (60 Mitriţă) - Ţucudean 
(82 Keşeru). 


