42 ΣΠΟΡ

FRIDAY 10 SEPTEMBER 2021 Ο ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις από Βραζιλία και Αργεντινή
για τη διακοπή του αγώνα

Μ

ε έντονο τρόπο αντέδρασαν οι
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες
της Βραζιλίας και της Αργεντινής με την πρωτοφανή απόφαση να διακοπεί ο μεταξύ τους αγώνας, για
την 8η αγωνιστική των προκριματικών
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης
η αστυνομία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο
του γηπέδου του Σάο Πάολο και διέκοψε
το ματς, για να συλλάβει τέσσερις παίκτες
των φιλοξενούμενων που «εισήλθαν παράνομα» στη χώρα από την Αγγλία!
Η ομοσπονδία της Βραζιλίας σε ανακοίνωση της έκανε λόγο για λάθος χρόνο
στην απόφαση των αρχών να επέμβουν
και να διακόψουν τον αγώνα: «Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Βραζιλίας εκφράζει τη θλίψη της για τα γεγονότα που
οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα με την
Αργεντινή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Η ομοσπονδία είναι υπέρμαχος της εφαρμογής των
υγειονομικών πρωτοκόλλων και τα τηρεί
απαρέγκλιτα.
Ωστόσο τονίζουμε πως είμαστε έκπληκτοι
από τη στιγμή που οι αρχές επενέβησαν,
με τον αγώνα να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Θα μπορούσε να είχε συμβεί αυτό με
έναν πιο πρέποντα τρόπο σε προγενέστερη στιγμή ή και μέρες πριν τον αγώνα.
Από την πλευρά της η ομοσπονδία της
Αργεντινής σε δική της ανακοίνωση αναφέρεται πως η αποστολή της εθνικής
ομάδας ήταν στη Βραζιλία από τις 3 Σεπτεμβρίου τηρώντας όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα. «Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αργεντινής εκφράζει την έντονη
δυσαρέσκειά της για τη διακοπή της ανα-

μέτρησης ανάμεσα στην εθνική ομάδα της
χώρας και τη Βραζιλία στο Σάο Πάολο.
Είμαστε έκπληκτοι από τις ενέργειες της
αστυνομίας από τη στιγμή που άρχισε ο
αγώνας.
Πρέπει να σημειωθεί πως η αποστολή
της Αργεντινής ήταν στη Βραζιλία από τις
20:00 στις 3 Σεπτεμβρίου τηρώντας όλα
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από την CONMEBOL για τη διεξαγωγή των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Μετά την έκθεση από
τους αρμόδιους της CONMEBOL και τον
διαιτητή, θα προωθήσουμε τις πληροφορίες στα αρμόδια τμήματα της FIFA. Το
ποδόσφαιρο δεν θα έπρεπε να βιώνει τέτοια επεισόδια που υποβαθμίζουν το ευ
αγωνίζεσθαι μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης».

ρες της βραζιλιάνικης αστυνομίας να
εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο
λίγα λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα
για να προχωρήσουν σε συλλήψεις.
Τέσσερις τον αριθμό για την ακρίβεια,
με τους Βραζιλιάνους να κατηγορούν
4 Αργεντινούς διεθνείς για παραβίαση των μέτρων κατά του κορονοϊού
που εφαρμόζονται στην Βραζιλιά και
αφορούν ταξιδιώτες από την Μεγάλη
Βρετανία (οι Λο Σέλσο, Μαρτίνες, Ρομέρο και Μπουεντία αγωνίζονται στην
Premier League και ενσωματώθηκαν
στην αποστολή της αλμπισελέστε φεύγοντας από το Νησί πριν λίγες ημέρες)
και να τινάζουν το ματς στον αέρα.
Το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει οριστική διακοπή μετά την αποχώρηση
των παικτών του Σκαλόνι για τα αποδυτήρια, με τους Βραζιλιάνους να επικαλούνται νομοθεσία που απαγορεύει
την είσοδο στη χώρα πολιτών που βρέθηκαν στην Αγγλία τις προηγούμενες
δύο εβδομάδες και τους Αργεντινούς
από την πλευρά τους να φέρουν ως
επιχείρημα για την παρουσία των παικτών στο γήπεδο τη συμφωνία εξαίρεσης με την CONMEBOL.

τίτλος στο πρωτοσέλιδο της ισπανικής
«As» με τον οποίο θέλησε να περιγράψει με μία λέξη τα όσα κωμικοτραγικά
έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής
στην «Αρένα Κορίνθιανς» στο πλαίσιο
του Βραζιλία - Αργεντινή, με πράκτο-

Βραζιλίας βρέθηκαν στο ξενοδοχείο
της «αλμπισελέστε» μερικές ώρες πριν
από τον αγώνα, με σκοπό να ενημερώσουν την αποστολή των πρωταθλητών
Νότιας Αμερικής για το ζήτημα με τους
4 παίκτες τους.
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Τι αναφέρουν διακοπής αγώνων
Η εισβολή αστυνομικών στο γήπεδο
οι κανονισμός για τη σύλληψη Αργεντινών διεθνών
έφερε οριστική διακοπή στο Βραζιλία της παγκόΑργεντινή, με την Conmebol να πετάει
σμιας ομοτο μπαλάκι στην FIFA για την τύχη του
ματς. Τι αναφέρουν οι κανονισμός της Οι παίκτες πήγαν στο γήπεδο αλλά...
σπονδίας σε
ομοσπονδίας σε παρόμοια Όπως υποστηρίζουν μάλιστα ΜΜΕ της
παρόμοια περι- παγκόσμιας
περιστατικά.
Αργεντινής, μέλη της Εθνικής Υγειονοστατικά.
«Παγκόσμια αμηχανία». Αυτός είναι ο μικής Επιτροπής Παρακολούθησης της

