SPORT

Handbalistele vor să-şi
spele obrazul la Mondiale

Naţionala feminină de handbal a
României, desemnată cap de serie la
tragerea la sorţi, va întâlni Slovacia în playoff-ul Campionatului Mondial din 2013.

L

a această competiţie, care va avea
loc în Serbia, ca şi recent încheiatul
Campionatul
European,
sunt
calificate direct Norvegia, deţinătoarea titlului,
Serbia, ţara gazdă, precum şi Muntenegru
şi Ungaria, semifinalistele Campionatului
European 2012. Europa mai are 8 locuri
pentru CM 2013, care vor fi atribuite în urma
meciurilor de baraj, la care Cehia, Danemarca,
Spania, Franţa, Germania, România, Rusia şi
Suedia, toate participate la CE 2012, au fost capi
de serie. Celelalte echipe care vor intra în playoff sunt Croaţia, Islanda, Macedonia, Ucraina,
Olanda, Polonia, Slovacia şi Turcia. Meciurile
se vor desfăşura în dublă manşă, pe 1/2 iunie
2013, respectiv 8/9 iunie 2013. Campionatul
Mondial din Serbia va avea loc în perioada 7-22
decembrie 2013.
România a încheiat pe locul 10 Campionatul
European de handbal feminin din Serbia, după
un dezamăgitor 25-23 cu Germania. Anterior,
elevele lui Tadici trecuseră de Islanda şi Spania,
făcuseră egal cu Rusia, dar au fost învinse de
vicecampioanele olimpice din Muntenegru
şi de vecinele din Ungaria. A fost o clasare cu

şapte poziţii mai jos faţă de ultima prezenţă
la Europene, în 2010, când tricolorele au luat
bronzul, dar într-o creştere uşoară vizavi de
ultimul Mondial, unde România a terminat pe
13! „Nu vrem să tragem concluzii pripite. Am
văzut în meciul cu Germania că sunt câteva
jucătoare cu potenţial. Acest turneu a fost un prim
pas către reconstrucţie”, a declarat selecţionerul
Gheorghe Tadici.”O să analizăm la rece fiecare

joc, tot parcursul României. O să solicit şi
părerea Comisiei Tehnice din FRH, apoi tragem
linie, adunăm-scădem şi tragem concluzii, prin
ianuarie”, a adăugat Tadici. El a admis că bilanţul
de la Europene nu poate bucura pe nimeni, dar
că nici alte ţări cu pretenţii nu s-au descurcat mai
mulţumitor: Franţa, care avea obiectiv medalia
de aur, a terminat pe locul 9, iar Spania, bronzul
olimpic de la Londra, a încheiat pe 11.

Revanşa Bute-Froch la anul... şi La mulţi ani!

Pugilistul Lucian Bute a declarat că discuţiile pentru următorul său
meci sunt avansate şi că este posibil ca până la începutul lunii ianuarie
situaţia să se clarifice.”Unul dinte obiectivele mele pentru anul 2013 este
să redevin campion mondial, să recâştig centura.

P

romotorul meu este deja în negocieri, discuţiile sunt destul de
avansate şi, de comun acord, vom stabili dacă voi boxa cu Carl Froch
în primăvară sau în toamnă. De boxat vom boxa cu siguranţă”, a spus
gălăţeanul. Lucian Bute (32 de ani) şi Carl Froch (35 de ani) se acuză reciproc
că nu doresc meciul revanşă, după ce britanicul l-a deposedat pe român, în mai,
la Nottingham, de titlul mondial al categoriei supermijlocie, versiunea IBF.
Bute a spus că, în ciuda unei clauze ferme din contract, Carl Froch şi managerul
acestuia încearcă să amâne întâlnirea. Britanicul susţine însă că i-ar conveni să
dea din nou nas în nas cu Bute, în primele luni ale lui 2013, pentru a se putea
pregăti în linişte pentru meciul cu danezul Mikkel Kessler (33 de ani), proaspăt
campion mondial în versiunea WBA, pe care el îl consideră mult mai important.
IBF i-a impus însă deja un challenger obligatoriu, pe Adonis Stevenson.
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