
Surpriza a tinut trei reprize
Ieri dimineata, in cel de-al doilea meci al grupei A din Campionatul Mondial de Natatie de la Barcelona,
reprezentativa de polo a Romaniei a reusit sa tina in sah timp de 20 de minute detinatoarea laurilor
olimpici, Ungaria, dar nu a mai gasit resursele necesare pentru a inregistra o surpriza de proportii in
finalul partidei, desi asistenta se intreba, la un moment dat, daca va asista la scufundarea campionilor. In
cele din urma, mustruluiti serios de antrenorul Kemeny, ungurii si-au adjudecat victoria, cu 9-5 (1-1, 1-1,
2-1, 5-2), dar elevii antrenorilor Liviu Raducanu si Eugen Georgescu au parasit bazinul catalan cu
sentimentul ca au facut tot ce le-a stat in puteri ca sa depaseasca o echipa "incarcata" de-a lungul timpului
cu zeci de medalii la CE, CM si JO. Chiar daca nu au simtit in final gustul dulce al victoriei, poloistii
romani au fost aplaudati la scena deschisa, evolutia lor atragand deja invitatii din intreaga lume la turnee
amicale de pregatire pentru JO 2004. Motivati de prezenta la Mondiale dupa noua ani, dar si de
stimulentul financiar anuntat de presedintele FR Polo, George Gaita, care este si principalul sponsor al
nationalei, poloistii nostri au intrat in bazin cu gandul ca pot da marea lovitura. Si nu mult a lipsit ca sa
asistam la o mare surpriza, mai ales ca debutul de meci a inceput promitator pentru noi. A fost 1-0 (gol
Bonca din superioritate numerica), a fost 2-1 (gol Cretu pe un atac rapid), a fost 3-2 (gol Musat, din
superioritate, la capatul unei faze exersate la antrenamentele dinaintea meciului). In minutul 20, tabela
indica 3-3, iar asistenta privea nedumerita cum Romania juca de la egal la egal cu Ungaria, capitanul
Robert Dinu reusind sa faca minuni in poarta noastra. Din pacate, efortul depus in primele trei reprize si-a
pus amprenta pe evolutia echipei in ultimele minute, ratarile din superioritate numerica si greselile
individuale din aparare fiind speculate prompt de campionii olimpici. Dupa 4-3 inaintea ultimului sfert, a
urmat o adevarata avalansa de goluri in poarta noastra, Ungaria reusind sa inscrie cat nu a facut-o in
celelalte trei parti. Ultimele doua goluri ale "tricolorilor" au fost marcate de Cosmin Radu (n. n. - centrul
Romaniei a jucat din nou foarte bine) si Adrian Cretu, ultimul fiind declarat de organizatori MVP-ul
echipei. "Sunt multumit de modul cum s-au comportat azi baietii in apa. Motivata fiind si de prezenta
presedintelui FR Polo, reprezentativa noastra a tinut steagul sus trei reprize. Sa nu uitam ca de fiecare
data am condus si am avut posibilitatea sa ne desprindem chiar si la doua goluri. Am avut, insa, ghinion
la barele lui Cretu si Juravle. Poate daca aveam avantaj in ultimul sfert, altul era rezultatul final. Dar
Ungaria a aratat ca este, totusi, campioana olimpica! Au fost suficiente trei greseli in aparare ca sa se faca
diferenta din final, pe care, personal, o consider mult prea mare fata de joc. Cand Ungaria a gresit de trei
ori la inceput, noi am inscris o singura data, iar cand noi am gresit la final de patru ori, Ungaria ne-a taxat
de trei ori!", ne-a declarat Raducanu, multumit de prestatia elevilor sai. De altfel, multi dintre oficialii
prezenti la competitie au apreciat cresterea valorica a "tricolorilor", care pastreaza sanse reale de a intra in
grupa mondiala 1-8. Maine, de la ora 10,45 (n.n. - oficialii FINA au revenit din nou la programul initial),
Romania va intalni Croatia, vicecampioana europeana, intr-un meci care decide ocupanta locului secund
in grupa A. In celalalt meci al seriei, Canada a fost umilita de Croatia, scor 3-13.
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