
Selecþionerul
Germaniei
nu va
demisiona

D
emisia nu se mai dã foarte
uºor nici mãcar în Germa-
nia, acolo unde oamenii
pretind cã þin ceva mai

mult la onoare. Selecþionerul Han-
si Flick a exclus sã demisioneze,
deºi naþionala Germaniei nu a tre-
cut de faza grupelor la Cupa Mon-
dialã de fotbal 2022, tehnicianul
declarând pentru televiziunea
ARD cã aceastã decizie �nu va de-
pinde� de el.

�Sã lucrez cu aceastã echipã mã
motiveazã. Însã dupã acest meci nu
este momentul sã vorbesc despre
ce va urma. Mã simt bine, avem o
echipã bunã ºi vin din urmã jucãto-
ri noi. Asta nu va depinde de
mine�, a afirmat Flick.

Flick, care promite o �analizã
foarte rapidã� a motivelor acestui
�eºec�, a recunoscut cã trãieºte o
dezamãgire �uriaºã�. El a adãugat:
�Eu ºi echipamea am fãcut o treabã
bunã, noi am pregãtit bine naþiona-
la�. �Dacã ne uitãm la meciurile
noastre ºi la totalul golurilor înscri-
se de noi (ºase - n. r.). este din vina
noastrã. Sunt convins cã am avut
destule ocazii contra Spaniei ºi a
Japoniei, însã trebuia sã le fructifi-
cãm (...) ºi au fost ºi multe greºeli
individuale", a spus Flick dupã al
doilea Mondial consecutiv în care
Germania nu a trecut de faza gru-
pelor.

Selecþionerul a asigurat cã el ºi
echipa sa �îºi pot reveni rapid� , dar
este �încã prea devreme� pentru a
vorbi despre EURO 2024, care va
avea loc în Germania. �Dupã acea-
stã eliminare, trebuie analizat ce
am fãcut noi aici ºi s-o luãm în altã
direcþie�, a spus el, cerând �sã ne
concentrãm asupra formãrii tinerei
generaþii� în Germania.

Tot la capitolul demisii/retrage-
ri, cãpitanul reprezentativei Ger-
maniei, Manuel Neuer, în vârstã de
36 de ani, a declarat, cã nu intenþio-
neazã sã spunã adio echipei naþio-
nale.

�Da, în mãsura în care sunt con-
vocat ºi îmi arãt valoarea, pot ex-
clude varianta retragerii�, a afirmat
portarul. �Suntem cu toþii frustraþi
ºi este ceva greu de digerat pentru
noi. Cu siguranþã vom avea nevoie
sã înþelegem ce s-a întâmplat aici.
Este clar�, a declarat Manuel Neu-
er.

Germania a terminat grupa E pe
locul trei ºi a fost eliminatã de la
Cupa Mondialã.

O.D.

Obrazul curat ºi culoarul uºor

T
radiþional, ultima fazã
a meciurilor din grupe
a produs niºte
aranjamente/de-
ranjamente/me-
najamente de a
fãcut sã crape

obrazul fotbalului de ruºine.
Ne amintim de partide ce-

lebre disputate la Cupa Mon-
dialã, precum Argentina � Peru
(1978; 6-0, calificare pentru gazde
ºi vagoane de grâu pentru pierzãto-

ri) sau Germania � Austria (1982;
1-0, menit sã-i scoatã pe algerieni

din joc), ca sã nu ne speriem
cã tocmai acum s-a inventat
nesimþi rea ºi l ipsa de
fair-play.

Ediþia de anul acesta nu
putea face excepþie. Franþa
ºi-a odihnit titularii cu Tuni-
sia, nu a tras la poartã pânã

în prelungiri ºi când a constatat cã
adversarii nu mai au ºanse la cali-
ficare, pentru cã Australia câºtiga-

se cu Danemarca, au apãsat pe ac-
celeraþie ºi au egalat, noroc cã
VAR-ul a fãcut, mãcar în acest
caz, dreptate ºi i-a lãsat pe cam-
pioni i mondia l i cu aceas tã
înfrângere în palmares.

Spania s-a înscris elegant pe li-
sta ruºinii. Afãcutmaimulte calcu-
le ºi din acestea reieºea cã dacã
pierde cu Japonia evitã Croaþia în
optimi, scapã ºi de Brazilia în sfer-
turi ºi îi trimit ºi pe germani acasã.
Le-a ieºit din plin, dar trebuie sã fie

conºtienþi cã pata va rãmâne pe bla-
zonul lor. Germanii au învins Co-
sta Rica, dar asta a contat prea pu-
þin, totuºi ºimeciul lor va rãmâne în
istoria Cupei Mondiale, a fost pri-
mul arbitrat de o brigadã femininã
(la centru a fost franþuzoaica Step-
hanie Frappart - foto, ajutatã de la
linii de brazilianca Neuza Back ºi
de Karen Diaz, din Mexic).

Calculele într-omare competiþie
sunt bune, dar nu garanteazã nimic,
statisticile aratã cã destul de des (cu

excepþiile de rigoare) lucrurile au
ieºit pe dos. În schimb obrazul pã-
tat rãmâne pentrumult timp, dinco-
lo de finalul turneului final. În fot-
bal e loc, încã, de multe schimbãri,
ar fi foarte bunã ºi una legatã de
mentalitate ºi de felul în care în ba-
lanþã sunt sunt puse onoarea ºi câºti-
gul de moment. Greu de crezut cã o
astfel de revoluþie se va petrece în
timpul vieþii noastre, una care se de-
ruleazã în plinã dictaturã a banului
ºi a profitului cu orice preþ. n
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