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Naţionala de fotbal a României a fost surclasată de selecţionata Spaniei cu scorul de 5-0
(4-0), luni seara, pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, în ultimul meci al celor
două echipe în Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Selecţionerul echipei naţionale de
fotbal a României, Cosmin Contra, a anunţat, luni noaptea, că nu va mai continua la
conducerea primei reprezentative, precizând că a fost o mândrie să ocupe această
funcţie.
"Decizia era luată după meciul cu Suedia, aceea de a nu mai continua la echipa naţională. Am
luat decizia asta pentru că nu mi-am îndeplinit obiectivul. Am spus că atunci când nu îmi voi
îndeplini obiectivul voi pleca. Sper ca această calificare să fie încă posibilă iar jucătorii în ceasul
al 12-lea să înţeleagă că la un nivel aşa de înalt trebuie să jucăm altceva. Vreau să îi
mulţumesc lui Răzvan Burleanu pentru şansa de a fi antrenorul naţionalei. A fost o mândrie
pentru mine...

Spania a fost foarte puternică. Noi am băgat o echipă tânără, care a jucat multe meciuri la
U21. Am încercat să umblu la moral, dar din păcate am luat gol foarte repede. Am intrat
timorați în joc. La 1-0 am avut ocazia lui Pucaș și poate, dacă marcam, moralul era bun. Poate
alta era soarta meciului.
E o înfrângere dură. Da, am putere să zâmbesc! Nu îmi plac aceste înfrângeri. Chiar dacă
zâmbesc, sunt trist. Nu am cuvinte. Am zis de la început că e diferență mare între a jucat la
U21 și a juca la naționala mare. Jucătorii au văzut cum se joacă la cel mai înalt nivel și cum va
fi în martie...Poți pierde un meci cu Spania, dar să nu ai atudine și să nu alergi, nu voi accepta.
Spania e mult mai bună, dar, din păcate, adversarii ne-au bătut și-n agresivitate și la atitudine.
Mă așteptam la o reacție din partea lor. Sunt nemulțumit de atitudine.
Îmi asum vina! Sper ca băieții să înțeleagă fără o schimbare de atitudine e greu să ajungi la
EURO. În ultimele meciuri nu am ajuns la jucători. Nu e treaba mea cine trebuie să fie
selecționer...”, a declarat Cosmin Contra la ProTV.

Nicolae Stanciu: Nu mai avem un Hagi, un Mutu care să ia mingea singur și să intre cu ea
în poartă

„A fost un meci dificil. Nu-mi găsesc cuvintele. Când jucăm împotriva adversarilor de calibru
mereu se termină cu scoruri mari. Nu mai avem un Hagi, un Mutu, care să ia mingea singur și
să intre cu ea în poartă. Toată lumea zice de noi că suntem talentați, dar dacă nu alergăm 90
de minute și nu ne batem pentru fiecare minge ne va fi greu să ne calificăm...Va fi greu cu
orice națională
s
ă o batem dacă nu înțelegem aceste lucruri. Oamenii din țară spun că suntem plini de talent,
dar dacă nu ne sacrificăm nu vom avea rezultate”, a declarat Nicolae Stanciu la Pro TV.
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Mijlocașul de la Slavia Praga trage un semnal de alarmă: „Realitatea e că suntem în lumea a
treia din fotbal.
Am fost în urna a
4-a, am plecat cu șansa a 4-a. E meritul nostru că mai avem o șansă să mergem la EURO prin
Liga Națiunilor. Acolo sunt echipe de nivelul nostru. Dacă nu ne calificăm nici așa, nu avem
nicio scuză”.

xxxxxxxx

Spania s-a impus prin golurile marcate de Fabian Ruiz (8), Gerard Moreno (33, 43), Adrian Rus
(45+1, autogol) şi Mikel Oyarzabal (90+2), la finalul unui joc pe care l-a avut la discreţie şi pe
care îl putea câştiga şi mai categoric.
Tricolorii au încheiat în genunchi această campanie, cu şapte goluri primite în ultimele două
partide
, fără a înscrie vreun gol.
România, deşi
susţinută de
circa 12.000 de suporteri din tribune
, a fost umilită în prima repriză, în care a încasat patru goluri, iar Spania a avut o posesie de
75%, încheind meciul cu 72%.
Gazdele au avut un gol anulat pentru faultul lui Gaya asupra lui Benzar. Echipa antrenată de
Cosmin Contra nu a primit penalty în min. 27, când Coman a fost faultat în careu de Dani
Carvajal.

România ratase calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale încă de
vineri când a fost învinsă de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), pe Arena Naţională din Bucureşti, în
penultimul meci.
"Tricolorii" păstrează şanse de calificare la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului
Ligii Naţiunilor. România îşi va afla vineri adversara din primul tur al barajului.
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