Scris de newsreporter pe 31 decembrie 2020, 10:29

Conducerea Premier League nu ia in calcul
oprirea campionatului din cauza cresterii
cazurilor Covid
Conducerea Premier League a anuntat ca nu ia in calcul oprirea
campionatului din cauza cresterii numarului de teste pozitive pentru noul
coronavirus, informeaza BBC, potrivit news.ro, ciat de stiripesurse.
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Desi Premier League va continua asa cum era planificat, fanilor li se va interzice din nou
prezenta pe stadioane, intrucat mai multe zone din Anglia vor fi plasate sub restrictii sanitare mai
severe, incepand cu miezul noptii.
Liverpool urmeaza sa treaca la nivelul al treilea al restrictiilor stabilite de guvern, ceea ce
inseamna ca fanii nu vor mai fi lasati sa intre pe stadioanele Anfield sau Goodison Park.
Cele doua arene fusesera singurele din Premier League care aveau permisiunea de a primi pana
la 2.000 de fani, sub restrictiile de nivelul 2.
Premier League a anuntat, marti, 18 cazuri de infectare cu noul coronavirus, jucatori si membri ai
staff-urilor, dupa testele efectuate intre 21 si 17 decembrie.
Este cel mai mare numar de teste pozitive din acest sezon al campionatului englez. in total, au
fost testate 1.479 de persoane.

Tehnicianul echipei West Bromwich Albion, Sam Allardyce, a lansat un apel pentru suspendarea
campionatului Angliei, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de coronavirus la echipele din
Premier League.
Trei partide au fost amanate in aceasta luna, din cauza numarului ridicat de infectari intr-una
dintre echipele care urmau sa se intalneasca.
Meciul Tottenham - Fulham, din etapa a XVI-a a campionatului englez Premier League, a fost
amanat din cauza numarului ridicat de cazuri de infectare cu noul coronavirus din echipa oaspete.
Partida era programata, miercuri, de la ora 20.00, iar anuntul nedisputarii a fost facut cu mai putin
patru ore inaintea startului.
Luni seara, meciul Everton - Manchester City, tot din etapa a XVI-a, a fost de asemenea amanat.
Cinci jucatori ai formatiei antrenate de Pep Guardiola sunt pozitivi.
Prima partida amanata din actualul sezon al Premier League a fost intalnirea Aston Villa Newcastle, programata initial la 4 decembrie.
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