
Antrenorul
Braziliei îºi
asumã vina
pentru
înfrângere

B
razilienii sunt foarte deza-
mãgiþi dupã ce echipa lor a
pierdut în faþa Camerunu-
lui. Selecao a ratat ºansa

de a fi singura echipã cu trei victo-
rii în cadrul grupelor. Selecþione-
rul naþionalei de fotbal a Braziliei,
Tite, ºi-a asumat responsabilitatea
dupã eºecul (scor 0-1) în faþa Ca-
merunului.

Antrenorul Tite a declarat: �Am
vãzut atacuri ºi contraatacuri ale
Camerunului, au jucat aºa cum
ºi-au dorit. Noi am încercat sã fim
eficienþi, nu a fost aºa, jocul a deve-
nit din ce în cemai periculos pentru
noi. Am pierdut cu toþii, e o
înfrângere colectivã, eu ºi staff-ul
tehnic ne asumãm rãspunderea.
Dar este ºi un rezultat care ne pro-
voacã. Avem puþin timp de la un
meci la altul, toate partidele sunt
echilibrate, fotbalul modern este
universal... Nimeni nu a câºtigat
trei meciuri la aceastã Cupã Mon-
dialã. Brazilia a pierdut în faþa Ca-
merunului, Franþa a pierdut în faþa
Tunisiei, Argentina a pierdut în
faþa Arabiei Saudite... Rezultatele
vorbesc de la sine. Meciurile sunt
dificile ºi trebuie sã fii foarte atent.
Am fost atenþi împotriva Cameru-
nului, dar au jucat foarte bine, pe
verticalã ºi meritau aceastã victo-
rie. Deci nu putem spune cã în opti-
mi, indiferent cu cine am fi jucat,
am avea un meci mai uºor sau mai
greu. Cu orice echipã ai juca,
meciul va fi foarte dificil�.

Selecþionata Camerunului a
învins echipa Braziliei pe Lusail
Stadium din Al Daayen, în Grupa
G a Cupei Mondiale de fotbal din
Qatar, însã nu a reuºit calificarea în
opt imile de f inalã . � �Lei i
neîmblânziþi�� au câºtigat prin go-
lul lui Vincent Aboubakar (90+3)
meciul cu o echipã a Braziliei în
care au evoluat mai multe rezerve.
Camerunezii au fãcut cel mai bun
meci al lor la acest turneu final ºi au
obþinut o victorie pe care o aºteptau
din 2002. Africanii aveau opt
înfrângeri consecutive la Cupa
Mondialã ºi un egal. Brazilia nu
mai pierduse din iulie 2021 (0-1 cu
Argentina în finala turneului Copa
America), având o serie de 14
victorii ºi 3 egaluri.

În optimile de finalã, Brazilia,
câºtigãtoarea Grupa G, va juca
împotriva Coreei de Sud, a doua
clasatã în Grupa H, luni 5 decem-
brie (Stadium 974 - Doha, 21:00).

O.D.

Duminicã, 4 decembrie 2022

Memphis Depay - Olanda (stânga) ºi Serginho Dest - SUA


