SPORT

Oltchim defilează
în Liga Campionilor

L

a cei 37 de ani ai săi,
antrenorul danez
Jakob Vestergaard are deja
în palmares două trofee
ale Ligii Campionilor la
handbal feminin, cucerite
cu Viborg HK, în 2009 şi
2010.
În 2010 a disputat finala
chiar cu Oltchim Râmnicu
Vâlcea, echipa pe care o
conduce de trei luni. Cu el pe
banca tehnică, „alchimistele”
au obţinut cea de-a patra
victorie consecutivă din
grupa A a Ligii Campionilor,
scor 27-23 (10-10), cu
danezele de la Randers HK.
În precedentele trei partide,
campioana României din
ultimii şase ani s-a impus acasă
în faţa austriecelor de la Hypo,
scor 30-25, şi în deplasare,
contra nemţoaicelor de la
Buxtehuder, scor 34-15, şi
a danezelor de la Randers,
cu 24-20. Româncele şiau asigurat practic locul
în grupele principale ale
Ligii, rămânându-le să lupte

doar pentru primul loc,
şi aici având prima şansă
în faţa austriecelor de la
Hypo. „Noi avem o echipă
foarte puternică şi ne dorim
enorm să câştigăm trofeul”,
a mărturisit antrenorul
Jakob Vestergaard, în opinia
căruia este posibil ca anul

viitor, formaţia sa să dispute
finala cu eterna rivală, Gyor,
principala favorită în viziunea
bookmakerilor la cîştigarea
Ligii.”Dar Liga Campionilor
nu înseamnă doar predicţii
sau planuri. Înseamnă o
muncă enormă şi o dorinţă
la fel de mare de victorie.

Personal, de-asta am venit aici:
ca să câştig! Şi asta doresc să le
insuflu şi fetelor”, a precizat
danezul. Vâlcencele mai aveau
programate
următoarele
meciuri în grupa A: HypoOltchim (11 noiembrie) şi
Oltchim-Buxtehuder SV (18
noiembrie).

…dar “U” Jolidon nu ţine pasul
Din păcate, cealaltă echipă
românească
din
grupele
Champions League, “U” Jolidon
Cluj, a fost învinsă, în deplasare,
de campioana Croaţiei, Podravka
Koprivnica, scor 28-21 (16-13),
în cea de-a patra etapă a grupei B a
Ligii Campionilor. În primele trei
meciuri, clujencele au cedat în faţa
celor de la Krim Ljubljana 27-28,
Gyor ETO 20-25 şi Podravka 1920 şi ocupă ultimul loc în grupa
B, cu 0 puncte. Gyor ETO este
calificată matematic în grupele
principale, cu 8 puncte, neînvinsă,
fiind urmată în clasament de

Podravka 6 puncte şi Krim 2.”U”
Jolidon mai are de disputat două
partide în grupa B, pe teren
propriu, cu Krim (11 noiembrie)
şi, în deplasare, cu Gyor ETO
(17 noiembrie). Primele două
clasate obţin calificarea în grupele
principale, iar echipa de pe locul
trei va continua în Cupa Cupelor.
“U” Jolidon nu mai poate spera
la grupele principale, dar se bate
direct cu Krim pentru locul trei.
Ardelencele îşi propuseseră drept
obiectiv clasarea pe locul 3, pentru
a merge mai departe în Cupa
Cupelor.
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