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Oltchim, favoritã pentru semifinalele Ligii Campionilor

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm.Vâlcea,
va juca în grupele principale ale Ligii Campionilor cu doi
adversari, Buducnost (Muntenegru) ºi RK Krim Mercator
(Slovenia), pe care i-a întâlnit des în ultimii ani, ºi cu un outsider, Metz Handball (Franþa), care a ajuns în premierã în
aceastã fazã a competiþiei. În aceste condiþii, “alchimistele”
sunt favorite pentru obþinerea unui loc în semifinale.”La acest
nivel nu sunt echipe uºoare. Obiectivul nostru este însã disputarea finalei ºi ideal ar fi sã batem tot”, a declarat antrenorul
Radu Voina. În cealaltã grupã principalã, vor evolua Larvik HK
(Norvegia), Gyor ETO (Ungaria), Itxako Navarra (Spania) ºi
FC Midtjylland (Danemarca). Primele douã clasate din fiecare
din cele douã grupe vor juca semifinalele competiþiei, dupã dis-

putarea celor ºase partide din grupele principale, programate în
intervalul 4-5 februarie-10-11 martie 2012. Pentru vâlcence,
primul meci va fi contra Krim, pe 4-5 februarie, apoi contra
Metz, pe 11-12 februarie, contra Buducnost, pe 18-19 februarie,
dupã care va urma returul cu Metz, pe 25-26 februarie, cel cu
Krim, pe 3-4 martie, ºi cel cu Buducnost, pe 10-11 martie. În
celelalte competiþii handbalistice europene, al cãror tur este
programat în 4-5 februarie, iar returul, o sãptãmânã mai târziu:
vicecampioana “U” Jolidon Cluj va întâlni formaþia rusã
Dinamo Volgograd în optimile de finalã ale Cupei Cupelor
(turul, pe teren propriu), iar în optimile Cupei EHF se vor duela
douã echipe româneºti: CSM Bucureºti ºi HC Zalãu (turul, la
Bucureºti).

Salbã de medalii la Europenele de aerobic
Reprezentanþii României au obþinut douã medalii de aur, una
de argint ºi una de bronz la seniori, la cea de-a ºaptea ediþie a
Campionatelor Europene de gimnasticã aerobicã, competiþie ce
s-a desfãºurat la Bucureºti. România a câºtigat aurul prin
Oana Corina Constantin, la individual feminin, ca ºi prin trioul format din Valentin Mavrodineanu, Mircea Zamfir ºi
Petru Tolan. Argintul a fost obþinut de grupul Oana Corina
Constantin, Andreea Bogati, Delia Lãcãtaru, Luisa Maria
Pavel, Laura Andreea Cristache ºi Anca Claudia Surdu. Tot la
individual feminin, Luisa Maria Pavel a ocupat locul trei. La
juniori, România a obþinut douã medalii de aur (grup - Alina
Radu, Bianca Gorgovan, Diana Deac, Carmen Iliescu, Amalia
Nicola, Premia Matei; trio - Alina Radu, Diana Deac, Bianca
Gorgovan), douã de argint (individual feminin - Alina Radu,
trio - Premia Matei, Lavinia Panaite, Carmen Iliescu) ºi una de
bronz (individual masculin - Cristian Drãghici).
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