ΣΠΟΡ 43

Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 10 SEPTEMBER 2021
Οι αρχές της Βραζιλίας απαίτησαν
να μη φύγουν από το ξενοδοχείο αυτοί οι παίκτες, όμως παράγοντες της
CONMEBOL που βρίσκονταν εκεί, παρενέβησαν και εξήγησαν ότι υπάρχει
σεβασμός στη «φούσκα» που έχει δημιουργηθεί για τις διοργανώσεις στη
Νότια Αμερική.
Ύστερα από πολλές διαπραγματεύσεις,
ολόκληρη η αποστολή της Αργεντινής
μετέβη στο γήπεδο για τον αγώνα και
όλοι πίστεψαν ότι η περιπέτεια είχε
τελειώσει, χωρίς όμως να μπορούν να
φανταστούν το... θρίλερ που θα ακολουθούσε.
Η CONMEBOL από την πλευρά της
έριξε το μπαλάκι των ευθυνών για
τη διοργάνωση του παιχνιδιού στην
FIFA, και πλέον όλοι αναμένουν την
απόφαση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για ένα ματς που
διεκόπη με έναν από τους πλέον ασυνήθιστους τρόπους στην ιστορία του
ποδοσφαίρου.

Καρεμπέ, Σισέ, Ντρογκμπά και...
Ρινέρ θα παίξουν για τα παιδιά
της Ακτής Ελεφαντοστού

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί της FIFA
Αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της
της FIFA είναι ότι μπορεί «εάν μια ομοσπονδία αποσυρθεί, εάν ένας αγώνας
δεν μπορεί να διεξαχθεί ή εάν διακοπεί
οριστικά λόγω ανωτέρας βίας, η FIFA
θα αποφασίσει κατά την κρίση της τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις
ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση που ένας
αγώνας δεν παίζεται ή αν διακόπτεται
οριστικά λόγω ανωτέρας βίας, η FIFA
μπορεί να διατάξει την επανάληψή του».
Σε περίπτωση που δεν δύναται να
επαναληφθεί το ματς, η FIFA αναφέρει: «Εάν την τρίτη ημέρα μετά την
διακοπή, ο αγώνας που έχει διακοπεί
δεν έχει παιχτεί ακόμη, τα έξοδα που
πραγματοποιεί η φιλοξενούμενη ομοσπονδία θα μοιραστούν εξίσου και στις
δύο ομοσπονδίες. Η FIFA θα μπορεί
να υιοθετήσει όλα τα μέτρα που θεωρεί
απαραίτητα σχετικά με την επανάληψη
του αγώνα».
Πάντως, σε επικοινωνία off the record
που είχαν δημοσιογράφοι της Νότιας
Αμερικής με ανθρώπους της CONMEBOL
ενημερώθηκαν ότι ο αγώνας θα κατακυρωθεί υπέρ της Αργεντινής, η οποία θα
πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης επειδή η
Βραζιλία δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας που υπήρξε με τις ποδοσφαιρικές αρχές του αγώνα, για συμμετοχή των
4 παικτών στο παιχνίδι.

Τα... έχωσε άσχημα ο Μέσι
Εξαλλος ο Λιονέλ Μέσι με τα όσα τραγικά συμβαίνουν στο Σάο Πάολο τόνισε πως η όλη κατάσταση είναι καταστροφική για το ποδόσφαιρο.
Οργισμένος ο Λιονέλ Μέσι για τα τραγικά που συμβαίνουν στο ματς της Αργεντινής με τη Βραζιλία μίλησε ξεκάθαρα για... τσίρκο! «Θα μπορούσαν να
μας έχουν απομακρύνει πριν από τρεις
ημέρες όταν ήρθαμε στη Βραζιλία. Γιατί περίμεναν να ξεκινήσει το παιχνίδι
για να το κάνουν αυτό; Αυτό είναι μια
ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι ένα
τσίρκο» σχολίασε ο Αργεντίνος σταρ,
με την ομάδα του να μη συνεχίζει την
αναμέτρηση.

Ε

νας ξεχωριστός ποδοσφαιρικός αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα, θα διεξαχθεί στις 13
Οκτωβρίου 2021 στο «Orange
Vélodrome» της Μασσαλίας.
Διάσημοι πρωταθλητές από διάφορα
αθλήματα, θα βρεθούν στον αγωνιστικό
χώρο του γηπέδου της Μαρσέιγ, προκειμένου να λάβουν μέρος στον αγώνα,
προς όφελος της Unicef και του Ιδρύματος του Ντιντιέ Ντρογκμπά.
Ανάμεσα στις κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού, οι
οποίοι θα δώσουν το «παρών» σ΄ αυτήν
την εκδήλωση, είναι ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και σπουδαία
δόξα του γαλλικού και του παγκοσμίου
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Μαρσέιγ

ποδοσφαίρου, Κριστιάν Καρεμπέ, ο Γάλλος κορυφαίος τζουντόκα της σύγχρονης
εποχής, Τεντί Ρινέρ, ο Τόνι Πάρκερ, ο
Ρομπέρ Πιρές και ο Ερίκ Αμπιντάλ. Με
προπονητή τον Αρσέν Βενγκέρ θα αποτελέσουν την ομάδα της Unicef, που θα
βρεθεί αντιμέτωπη με την ομάδα «θρύλοι της Μαρσέιγ», αποτελούμενη μεταξύ άλλων, από τους Ντιντιέ Ντρογκμπά,
Τζιμπρίλ Σισέ, Ερίκ Ντι Μεκό, Φαμπρίτσιο Ραβανέλι και Ζαν Πιέρ Παπέν.
Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν, θα
διατεθούν για την βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών
στην Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί διαδικτυακά από την
«L’Equipe».

Απεβίωσε ο Ζαν Πιερ Ανταμς μετά από 39 χρόνια σε κώμα

Ε

νας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς του γαλλικού
ποδοσφαίρου, έχασε την μάχη με
τον θάνατο. Ο Ζαν Πιέρ Ανταμς,
απεβίωσε την Δευτέρα (06/09) σε ηλικία
73 ετών, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης Νιμ και αφού παρέμεινε
σε βαθύ κώμα για 39 (!) χρόνια. Ο εκλιπών, βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση
από τις 17 Μαρτίου 1982 και μετά από
ένα λάθος στην αναισθησία που του έγινε
εκείνη την εποχή, κατά την διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, σε νοσοκομείο της
Λιόν, για αποκατάσταση ρήξης χιαστών
συνδέσμων.
Ο Ανταμς υπήρξε 22 φορές διεθνής με
τους «πετεινούς» στο χρονικό διάστημα
από το 1972 μέχρι το 1976 και αγωνίσθηκε στην Νιμ, στην Νις και στην Παρί
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βρισκόταν σε
αυτήν την κατάσταση από
τις 17 Μαρτίου
1982 και μετά
από ένα λάθος
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Σεν Ζερμέν. Μαζί με τον Μάριους Τρεζόρ,
αποτέλεσαν ένα αξεπέραστο αμυντικό δίδυμο, που είχε το προσωνύμιο η «μαύρη
φρουρά».

