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S
ãrbãtoarea europeanã
a fotbalului începe as-
tãzi. Cu o întârziere de
un an. Mai bine mai
târziu decât foarte
târziu. Implicaþi orga-
nizatoric, dar nu ºi

strict fotbalistic, aºteptãm sã ve-
dem cum aratã o mare competiþie
desfãºuratã în plinã pandemie.
Din start trebuie sã admitem cã nu
am fost foarte norocoºi. Nu e vor-
ba de absenþa tricolorilor, repet, la
cum joacã poate e mai
bine cã nu s-au calificat,
norocul ne-a lipsit la tra-
gerea la sorþi. Despre
oaspeþi numai de bine,
dar Austria, Macedonia
de Nord ºi Ucraina,
echipele care se vor in-
tersecta în primele trei
meciuri de pe Arena
Naþionalã, nu prea sunt genul care
sã þinã capul de afiº. Ne aflãm la
un festin la care noi servim un me-
niu dietetic. Fãrã sare ºi piper. Cel
puþin aceasta este impresia dina-
intea startului, poate vom avea
parte de unele surprize plãcute. În
plus, graþie televizoarelor ne pu-
tem deplasa cu privirea pe arenele
din Copenhaga, Londra, Mun-
chen, Budapesta, Roma, Amster-
dam sau Baku, Sevilla, Glasgow,

Sankt Petersburg, pentru a urmãri
echipe cu exprimãri mai aproape
de gustul fiecãruia dintre noi.
Important este sã gãsim un motiv
de bucurie, pentru cã despre asta
este fotbalul atunci când eºti im-
plicat în el doar ca suporter. Sã
reuºeºti sã descoperi o insulã de
relaxare într-un ocean de proble-
me. Pentru cã probleme au fost
mereu, nu s-au inventat cu ocazia
pandemiei.

În 1982, la primul turneu final
urmãrit de mine integral, ”pe
bulgari”, comunismul local
scârþâia serios din punct de
vedere economic, iar adulþii
din jurul meu erau supãraþi
din cauza puþinãtãþii alimen-
telor care se mai gãseau în
magazine. Nu mai ºtiu ce am
mâncat în perioada aia, dar
turneul din Spania a fost fru-

mos. Patru ani mai târziu, acelaºi
sistem comunist se gândea sã ne
sistematizeze satul, adicã sã ne
dãrâme casa. Tensiunea era
mare, dar Maradona a reuºit sã ne
bucure. Casa a rãmas în picioare,
comunismul nu, iar în 1990, dupã
primele luni de gustat libertatea,
am început sã vedem ºi partea
mai puþin plãcutã a democraþiei
originale ºi sã avem noi ºi noi
probleme. Minerii bãteau bucu-

reºteni în acel iunie, dar ºi echipa
naþionalã învingea URSS ºi am
fost pentru o clipã fericiþi. Pro-
blemele nu sunt doar generale, ci
ºi individuale. În 2000 eram con-
centrat pe un singur lucru, urma
sã devin tatã ºi aveam niºte emo-
þii enorme. Emoþiile partidei
România – Anglia au fost foarte
aproape sã producã o naºtere pre-
maturã, pentru cã cã ºi femeile
sunt amatoare de fotbal. A fost
bine în cele din urmã. Ne-am bu-
curat, de altfel a fost ultima vic-
torie tricolorã la un turneu final.
În 2010 înainte de startul Cupei
Mondiale eram între douã redac-
þii, adicã ºomer. În timpul turneu-
lui am regãsit bucuria ºi un loc de
muncã. Problemele nu se vor ter-
mina niciodatã, dar din când în
când le putem pune ”pe pauzã” ºi
cu un strop de speranþã în piept sã
mergem mai departe, indiferent
de direcþie. Noi sã fim sãnãtoºi,
cã belele curg!

Problemele

Bucureºtiului

A devenit o tradiþie sã încer-
cãm sã scoatem cât mai mult în
relief neajunsurile locale, mai
ales dacã ne închipuim cã nu
suntem noi de vinã pentru ele.

Dacã suntem di-
rect implicaþi,
ne lãudãm.

Prob lemele
Capitalei sunt
bine cunoscute,
nu e nevoie sã
înceapã EURO
2020 ca sã con-
statãm cã oraºul
are unele proble-
me, din când în
când, f iecare
dintre noi spune
în gând sau unui
prieten cã Bucu-
reºtiul nu e foar-
tre prietenos cu
locuitorii lui.
Iarba e mare
prin parcuri, gu-
noiul a înghiþit

Sectorul 1, toaletele fie
lipsesc, fie sunt sigilate
pentru datorii, de la Oto-
peni se ajunge greu, linia
de metrou nu a mai fost con-
struitã, taximetriºtii nu sunt
îngeri, gropile din asfalt râd la
soare ºi nici mãcar stadioanele
construite pentru aceastã ocazie
nu sunt 100% gata. Spiritul critic
e în plinã acþiune. Dinspre oficia-
li lucrurile se vãd altfel. Fostul
internaþional Gheorghe Popescu
anunþã cã a fost onoare pentru el
sã coordoneze organizarea
Euro-2020 în Bucureºti: “Astãzi
a fost ultima întâlnire a Comite-
tului Interministerial pentru or-
ganizarea EURO 2020, înainte
de startul competiþiei. A fost o
onoare ºi o provocare pentru
mine sã coordonez cel mai inte-
resant ºi mai complex proiect
sportiv organizat de România.
Prima ºedinþã a fost în februarie
2018. Au fost zeci de ºedinþe.
Dincolo de numãrul lor, le þin
minte pe fiecare. În cariera mea,
pe lângã trofeele interne ºi inter-
naþionale câºtigate cu echipele
de club, ºi cele 116 meciuri pen-
tru echipa naþionalã, mã voi
mândri mereu cu faptul cã am
contribuit ca þara noastrã ºi Bu-
cureºtiul sã fie la un nivel înalt, in
rândul þãrilor ºi al oraºelor care
vor gãzdui acest turneu final de
Campionat European.

Am lucrat în aceºti 3 ani ºi ju-
mãtate alãturi de reprezentanþii
Guvernului, ai Companiei Naþio-
nale de Investiþii ºi de partenerii
sãi, ai Federaþiei Române de Fot-
bal ºi Primãriei Capitalei. Tutu-
ror, le mulþumesc”.

De reþinut: cel mai înalt nivel.
Dar ce spun oaspeþii? Antrenorul
echipei Ucrainei, Andrei ªevcen-
ko este foarte mulþumit de organi-
zare ºi condiþii: ”Am fost bine pri-
miþi aici, suntem bucuroºi sã fim
la Bucureºti.

Organizarea ºi condiþiile de
aici sunt foarte bune.

(continuare în pagina 10)
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Tricolorii ºi azerii, singurele
gazde absente de pe teren

D
intre cele 11 þãri gazdã doar România ºi
Azerbaidjan nu au reuºit sã se califice la
EURO 2020. Situaþia nu este deloc plãcu-
tã, dar din pãcate aceastã absenþã nu re-

prezintã un accident, ci este efectul unei cãderi
constante a tricolorilor din toate punctele de ve-
dere.
Ambasador la Bucureºti al turneului final al Campio-
natului European, fostul mare internaþional Dorinel
Munteanu a vorbit despre aceastã situaþie mai pu-
þin plãcutã: ”Din pãcate, la acest eveniment nu sun-
tem reprezentaþi ºi noi prin naþionala noastrã. Sin-
cer, nu ºtiu dacã în afarã de noi mai sunt þãri care or-
ganizeazã EURO 2020 ºi sunt pe dinafarã... cred cã
doar noi ºi Azerbaidjan suntem pe dinafarã. Mare
pãcat. E clar pentru noi cã fiind gazde era bine sã fim

calificaþi. Am avut ºanse, dar asta este. (...) Dupã
cum s-a abordat barajul cu Islanda a contat puþin ºi
lipsa de experienþã a selecþionerului, fãrã îndoialã.
Dar eu cred cã ºi dacã treceam de Islanda, am fi dat în
finala barajului de calificare de Ungaria. Iar eu cred
cã în momentul de faþã, la cum am vãzut eu Ungaria,
era foarte greu sã trecem peste ºi sã ne calificãm.
Fiindcã Ungaria a demonstrat cã este o echipã solidã
ºi în creºtere. (...) În ce situaþie este fotbalul rom-
ânesc astãzi, cred cã organizarea a trei partide din
cadrul grupelor ºi a uneia din optimi la Campionatul
European este cea mai bunã oportunitate din punct
de vedere al imaginii. Mã bucur pentru România, mã
bucur pentru suporterii români care vor avea ocazia
sã vadã un asemenea turneu la ei acasã. ªi sper ca or-
ganizarea sã fie ireproºabilã ºi sã ieºim cu bine”.n
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