
1-1 pentru Norvegia
Romania si-a diminuat drastic sansele de calificare la Campionatul European de fotbal de anul viitor,
obtinind aseara, la Oslo, doar o remiza cu una dintre contracandidatele directe, Norvegia. La
deznodamint a pus umarul arbitrul slovac Lubos Michel, care a viciat rezultatul final in minutul 70.
Penalty-ul gratuit acordat gazdelor, precum si o serie de alte decizii favorabile acestora i-au ajutat pe
nordici sa obtina un punct de aur in economia grupei. " Tricolorii"  mai pastreaza sanse minime de
calificare, deoarece norvegienii sint avantajati de rezultatele directe (1-0 la Bucuresti si 1-1 la Oslo).
Pentru a-si materializa, totusi, putinele sperante ramase, echipa pregatita de Anghel Iordanescu trebuie sa
cistige ultimele doua partide ale grupei, cu Luxemburg (la Bucuresti) si Danemarca (la Copenhaga). In
paralel, norvegienii si danezii vor trebui sa rateze victoria la Sarajevo, cu Bosnia. Antrenamentul de marti
seara i-a provocat selectionerului roman o noua izbucnire nervoasa. Iordanescu a constatat ca gazdele i-au
pus la dispozitie un teren care semana mai degraba cu un maidan, cu niste tribune minuscule. Conditia
ceruta de " tricolori"  - sedinta de pregatire inchisa publicului - n-a fost nici ea indeplinita, la exercitii
asistind o multime de copii. Fortele de ordine au fost, si ele, inexistente. " �tia-si bat joc de noi! Ne
trateaza ca pe ultimii oameni! E inadmisibil ce se-ntimpla" , a strigat Iordanescu, vinat la fata de furie. In
dimineata partidei, citiva dintre invitatii federatiei in avionul pentru Oslo s-au distrat jucind fotbal in sala
" Colloseum" , din preajma hotelului unde au fost cazati " tricolorii" . In cele doua echipe au evoluat,
printre altii, Hagi, Gica Popescu, Dan Petrescu, Sabau, Nae Manea, Gica Mihali si Tene. Interesant este
ca inchirierea salii a " costat"  un autograf din partea lui Hagi, care a fost recunoscut de proprietari.
Acestia s-au simtit onorati sa-i lase pe romani sa joace gratis, cerind in schimb doar un autograf de la "
Rege" . Arbitrul slovac Lubos Michel le-a facut cadou gazdelor penalty-ul egalarii. In minutul 77, la un
duel Carew-Chivu, Michel a vazut un hent inexistent, desi se afla foarte bine plasat, la citiva metri de
faza. Protestele romanilor au fost ignorate. Imediat dupa fluierul final, mai multi jucatori " tricolori"  nu
s-au mai abtinut si, repezindu-se la arbitru, i-au facut semn ca nu vede bine. Aceasta atitudine ar putea sa
aiba repercusiuni, iar FRF sa plateasca o amenda. In celalalt meci din Grupa 2 a preliminariilor pentru
EURO 2004, Danemarca a invins Luxemburg, in deplasare, scor 2-0 (2-0). Cele doua goluri au fost
marcate de Claus Jensen (min. 20) si Thomas Gravesen (min. 50). 
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