
Unicul capitan este Chivu
Portarul Nationalei este de partea lui Anghel Iordanescu. Turneul final al Campionatului European din
Portugalia pare  "un pod prea indepartat"  pentru Romania. Dupa 1-1 la Oslo, tricolorii si-au diminuat
sansele de calificare, impingand practic Danemarca si Norvegia spre victorie. Generatia de aur a fost
inlocuita de o echipa cu jucatori de valoare, dar fara experienta si macinata de conflicte. Ieri, Bogdan
Lobont a reafirmat ca Romania este la mana Bosniei-Hertegovina.  "Avem o formatie valoroasa, insa
suntem pe locul trei din alte motive. Nu putem da vina pe altceva. Momentan, atat putem" , a comentat
Lobont, care, in acest fel, a fost in dezacord cu Anghel Iordanescu, selectionerul afirmand luni ca
terenurile execrabile si arbitrii au aruncat Romania in spatele echipelor scandinave. Tricolorul crede ca
ratarea calificarii la Euro 2004 ar echivala cu un dezastru pentru fotbalul autohton. Lobont este constient
ca romanii s-au obisnuit cu rezultate  "instant" , motiv pentru care a spus  "Chiar daca nu ajungem in
Portugalia trebuie sa rezistam. Nu putem face o echipa mare doar batand din palme. Stiu ca suntem
obisnuiti cu rezultate imediate, insa nu trebuie uitat ca si generatia de aur a scartait la inceput, ratand
calificarile la Europenele din 1988 si 1992" . Lobont sustine ca Generalul este sprijinit de toti fotbalistii
Nationalei. Totusi, tricolorul a evitat un raspuns corect la intrebarea  "Este Iordanescu un antrenor dur?" .
Lobont a tinut doar sa precizeze  "Ii respect deciziile. Este bun si isi impune punctele de vedere. Fiecare
tehnician are metodele lui" . Chiar daca a spus ca nu exista un conflict intre generatii, Lobont i-a aparat pe
Chivu si pe Mutu, aflati intr-un razboi al declaratiilor cu Ganea. Atacantul lui Stuttgart a spus de curand
ca jucatorii tineri nu dau totul pe teren si ca banderola de capitan va trebui purtata de el sau de Dorinel
Munteanu. Chivu si Mutu nu i-au dat dreptate lui Ganea, pe aceeasi lungime de unda fiind si Lobont. 
"Chivu este unicul capitan. Traim intr-o tara libera. Este treaba lui Ganea cum gandeste, insa nu suntem
obligati sa fim de acord cu ceea ce crede el. Asa a gandit el, ca trebuie sa se ia de altii si sa-i lezeze" , a
declarat Lobont, care a fost apostrofat in Norvegia de Ganea deoarece a respins o minge in corner, desi
putea sa o lase sa iasa in aut de poarta.
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