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Cu ochii pe romanii din Europa League
Presa de azi acorda spatii ample meciurilor pe care patru echipe romanesti,
Steaua, Unirea Urziceni, FC Vaslui si FC Timisoara, le vor sustine diseara in
prima mansa a play-off-ului din Europa League.
In lumina ultimelor noutati venite de la Urziceni, cu antrenorul Ronny Levy declarand ca va pleca
dupa „dubla” cu Hajduk Split, Unirea, echipa de obicei ignorata de presa sportiva, primeste spatii
mai mari decat de obicei. „Cantecul de lebada”, titreaza Jurnalul National, notand ca „Daca meciul
de diseara s-ar fi jucat in conditii normale, atunci Hajduk ar fi avut toate motivele sa se teama de
Unirea. Croatii au insa noroc, fiindca din Chelsea de Ialomita nu a ramas aproape nimic”. Tot in
Jurnalul scrie si despre „Misiune pentru Ilie: barajul cu „lacustele”, titlul fiind al avancronicii la meciul
Stelei cu Grasshopper Zurich. „Desi se afla la debutul european pe banca ros-albastrilor,
antrenorul Ilie Dumitrescu este decis sa nu rateze sansa, solicitand imperativ elevilor sai sa
obtina calificarea in grupele Europa League”. Adevarul comenteaza pe marginea faptului ca Gigi
Becali le-a promis jucatorilor sai prime incepand cu 5000 de euro pentru calificare. „Prima de
20.000 de euro, o noua pacaleala marca Becali?”, se intreaba Adevarul, amintind ca primele din
sezonul trecut al aceleiasi competitii nu au fost achitate nici pana in prezent si citand o declaratie
din primavara, pe aceasta tema, a lui Becali:”Le dau prima la dreapta! Banii aia din Europa
League sa-i astepte mult si bine, ii vor incasa doar daca iau campionatul”. Acelasi cotidian scrie si
despre meciul Timisoarei cu Manchester City, titrand avancronica „Au ajuns miliardarii”, aluzie la
sacul fara fund pe care par sa-l posede proprietarii „cetatenilor”, dar anunta si ca timisorenii au
epuizat inca de ieri biletele pentrui acest meci. Evenimentul zilei scrie tot despre destramarea
echipei din Urziceni. „Ronny Levy s-a saturat de Unirea lui Bucsaru”, iar sub acest titlu afirma ca
„minunea de la Urziceni e pe cale sa se risipeasca la fel de iute cum a aparut”, gazduind apoi
declaratiile pesimiste ale antrenorului israelian. Si despre meciul Stelei scrie in acest cotidian,
care iese cu o declaratie a lui Ciriaco Sforza, fostul mare international elvetian, antrenor la
Grasshopper: „Steaua este favorita”. In Gazeta Sporturilor vorbeste Adrian Porumboiu, destul de
pesimist inaintea infruntarii cu Lille. „Sa fim realisti, e foarte greu sa trecem de Lille”, este afirmatia
boss-ului de la FC Vaslui, urmata de una ceva mai optimista: „Daca nu luam gol acasa, putem
spune ca avem sanse de calificare”. Tot in GSP se scrie si despre intalnirea Stelei, prefatata de
noul presedinte al gruparii din Ghencea, Helmuth Duckadam: „Steaua este favorita, Grasshopper
nu e o echipa de temut”. In fine, Prosport noteaza ca „Ilie a descifrat jocul elvetienilor”, sustinand in
articol ca antrenorul Stelei i-a studiat in amanunt pe jucatorii lui Grasshopper, ajungand la
concluzia ca „lacustele” au doi atacanti extrem de periculosi, italianul Renella si brazilianul Silas.
Acelasi ziar de sport scrie si despre Manchester City, si nu de bine. „Sonbismele cetatenilor” este
titlul unui articol in care se noteaza ca gruparea engleza a avut pretentii exagerate la sosirea la
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