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SPORT

La turneul preolimpic din Franþa

Handbalistele îºi joacã
biletele pentru Londra
Naþionala românã de handbal feminin este
aproape calificatã la Campionatul European
din Olanda (decembrie 2012), dupã ce a
învins, la Tr. Severin, cu 21-19 (10-11)
reprezentativa Serbiei, în preliminarii, ºi s-a
reinstalat pe prima poziþie a grupei. E greu
de presupus cã echipa pregãtitã de Radu
Voina s-ar putea împiedica în ultimele douã
meciuri din grupã cu Portugalia (în
deplasare pe 30 mai) ºi Grecia (pe 2 iunie,
acasã), adversari fãrã pretenþii. În primele
trei partide, tricolorele au obþinut douã victorii, cu Portugalia (35-24) ºi cu Grecia (3818), ºi o înfrângere, cu Serbia (27-29).
Primele douã clasate din fiecare din cele
ºapte grupe se vor califica la turneul final al
Campionatului European din Olanda, unde
vor fi prezente din oficiu campioana europeanã, Norvegia, ºi naþiunea gazdã, Olanda.

La “dubla” cu Serbia, Radu Voina a fost
interesat în principal sã gãseascã câteva
soluþii pentru turneul preolimpic din 25-27
mai, unde adversarii vor fi de alt calibru,
precum Franþa (vicecampioana lumii în
2011), Muntenegru (formaþie pe care tricolorele au învins-o cu greu la Europeanul din
2010) ºi Japonia (echipa cu care au remizat
la Mondialul de anul trecut).”Din punctul
meu de vedere, conteazã enorm sã câºtigãm
ceva dupã aceste meciuri ºi mã refer la jucãtoare care ne pot ajuta pentru calificarea la
Jocurile Olimpice. În proporþie de 60 la sutã
sunt mulþumit. Avem nevoie de sânge
proaspãt la echipa naþionalã ºi sper cã
mergem pe drumul cel bun”, a fost concluzia lui Radu Voina. Din grupa de patru,
ce va fi gãzduitã de Lyon, la Jocurile
Olimpice vor accede doar primele douã

locuri.”Ne aºteaptã trei jocuri foarte grele.
Dacã nu ne pregãtim bine psihologic pentru
acest turneu, nu avem nicio ºansã de calificare. Nu mai este loc de niciun calcul, trebuie sã mergem la victorie în toate cele trei
partide. Muntenegru cred cã are prima
ºansã, Franþa joacã pe teren propriu, iar
Japonia nu mai poate fi neglijatã dupã ce
ne-a fãcut la Mondiale (n.r. scor 28-28)”, a
declarat Cristian Gaþu, preºedintele FRH.
România n-a mai fost de 32 de ani cu douã
echipe la o ediþie a Jocurilor Olimpice, dupã
ce în 1980, la Moscova, participa chiar cu
patru reprezentative: handbal masculin,
volei feminin ºi masculin, polo. Pentru
Londra, naþionala de polo ºi-a rezervat deja
biletele, în timp ce fetele de la handbal au
examen de calificare în 25-27 mai, la Lyon.
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