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Se intoarce Chiriches!
Interesati de batalia pentru play-off-ul Ligii 1, logic e sa ne preocupe si
meciul cu Islanda, programat pe 26 martie in deplasare. Am avut si avem
obiectii, le-as numi justificate, fata de ideea UEFA ca partida semifinala
pentru calificarile la Euro 2020 sa se dispute intr-o singura mansa, ba si pe
terenul uneia dintre combatante! Concret, pe stadionul Laugardalsvöllur din
Reykjavík, capitala cea mai nordica din lume, situata aproape de Cercul Polar.
Totusi, n-ar trebui sa aratam cu degetul spre Nyon, chiar daca, alta initiativa inedita, semifinalei
din 26 martie ii va urma 5 zile mai tarziu finala, pe care „nationala” noastra o va sustine, daca va
bate in Islanda, tot afara! in Ungaria ori in Bulgaria. Sa convenim ca sistemul, desi departe de a
incanta, le ofera sansa de participare la turneul final unor selectionate care au ratat calificarea din
grupele clasice. E ceva.Iar cand ti se intinde o mana, o iei si nu faci nazuri.
Altfel, parca nu ne e asa teama de insulari, pe care-i depasim in rankingul mondial la zi, noi locul
24, ei 37, cat ne e de gazonul din Reykjavík. intrucat in martie nu se joaca niciodata fotbal in
Islanda din cauza iernii, a inghetului, a gerului. Cand adversarii ne asigura ca terenul se va
prezenta corespunzator, rezonabil, datorita si unei prelate-cort pe sub care va circula aer cald,sar impune sa acordam mai mare atentie problemelor, deloc putine si deloc usoare, cu care se
confrunta Mirel Radoi si stafful sau.
Fara a uita ca Islanda, pe care in 1996 Romania a invins-o cu 4-0 in unica intalnire gazduita
vreodata de Reykjavík, continua sa fie considerata redutabila la domiciliu. Evident, si pentru ca o
ajuta gazonul, clima, publicul. Proba ca in precedentele preliminarii pentru CE 2020, „nationala”
celor doi Sigurdsson (Gylfi de la Everton si Ragnar de la FC Copenhaga, primul cotat la 35 de
milioane de euro!) a scos in grupa 19 puncte, dupa ce a castigat acasa cu Albania, Turcia,
Moldova si Andorra, ca sa cedeze in fata Frantei (1-0). Veti riposta ca a avut adversari mai slabi
decat ai Romaniei, autoarea a 14 puncte. Corect, numai ca a batut Albania, cea care, din pacate,
ne-a eliminat pe noi de la Euro 2016!
Ca mai mereu, si barajul din 26 martie ii prinde pe „tricolori” intr-un moment nu tocmai fericit. Multi
dintre ei, mai ales tinerii legitimati in strainatate, nu-s titulari sau, daca sunt, nu rup gura targului.
Cunoasteti situatia, nu mai recurg la exemple. intre atatea vesti proaste, cea legata de reintrarea
lui Vlad Chiriches vine sa ne mai descreteasca fruntile. Sa notam ca e vorba despre jucatorul
recomandat deunazi de Radoi drept „liderul echipei nationale”. „Chiriches nu va lipsi din efectiv”, a
insistat selectionerul.

Permiteti-mi sa nu fiu foarte convins ca fundasul central de 30 de ani (impliniti pe 14 noiembrie)
va reusi sa fie la sfarsitul lui martie capitanul si liderul scontat dupa ce, accidentat la coapsa pe 12
octombrie 2019, la partida de 3-0 cu Feroe, a lipsit 5 luni la rand! Macinat de accidentari, care sau tinut scai de el ulterior operatiei la umar efectuate in mai 2018, Chiriches a evoluat din 2015
incoace in numai 48 de meciuri pentru Napoli si in 4 pentru Sassuolo! in jur de 12 pe sezon!
Cum nici in Serie A nu va aparea in luna februarie, mi-e greu sa cred, desi mi-ar placea, ca Vlad
va rezista pe terenul dificil din Islanda, unde va fi fotbalistul visat de Radoi si de noi toti. E insa
doar o parere, ramane sa mai discutam. Sincer, m-as bucura sa ma insel.
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