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Oltchim, la un pas de finala
Ligii Campionilor
Oltchim a câştigat meciul retur
cu Krim Mercator Ljubljana,
la Rm. Vâlcea, scor 23-20, dar
fiindcă nu a reuşit să se distanţeze
la 4 goluri, din cauza arbitrilor
slovaci părtinitori, a ratat şansa
de a încheia grupa a doua
principală a Ligii Campionilor
pe prima poziţie, astfel că va
juca în semifinalele cu marea
favorită Györ ETO, campioana
Ungariei şi finalista Ligii de anul
trecut, neînvinsă în acest sezon
european. Cealaltă “dublă” le
va pune faţă în faţă pe Krim şi
Larvik.

D

acă ar mai fi înscris
un gol, campioana
României ar fi încheiat
grupa pe primul loc şi s-ar fi duelat
în semifinale cu Larvik. Dar până
la urmă, ceea ce contează este că
„galacticele” noastre au ajuns în
această fază pentru a patra oară
în ultimii şase ani. Tehnicianul
vâlcencelor, Jakob Vestergaard, a
declarat că nu se teme de dubla din
semifinale cu ETO Györ.”Ne-am
dorit să terminăm grupa pe primul
loc, dar importantă este calificarea.
În următoarea fază a competiţiei,
noi şi Györ pornim cu şanse
absolut egale, indiferent de ce se
spune. Nu mă tem de campioana
Ungariei şi veţi vedea, ne vom

bate până în ultima secundă. Din
păcate, urmează o perioadă în care
o parte dintre fete merg la loturile
naţionale (pentru Trofeul Carpaţi
.n.n.). Se vor întoarce apoi şi ne vom
concentra numai pe meciul contra
maghiarelor”, a declarat Vestergaard.
Principala marcatoare a Oltchimului
în partida cu Ljubljana, Ramona
Farcău, a recunoscut că şi-ar fi dorit

să evite unguroaicele în semifinale,
dar spune că nu se teme:”E drept
că în sezonul trecut ne-au eliminat,
tot în semifinale, dar şi noi le-am
eliminat pe ele, nu sunt invincibile”.
Meciul Gyor - Oltchim va avea loc
pe 6 aprilie, returul este programat
pe 11 la Veszprem, în timp ce finala
competiţiei se va juca pe 4/5 mai
(turul) şi 11/12 mai (manşa a doua).

Vâlcencele nu vor mai putea să joace
la Vâlcea în semifinale, deoarece
sala „Traian“ nu se încadrează în
normele impuse de EHF şi nici din
punct de vedere economic nu ar fi în
avantajul clubului. Aşa că a fost ales
Bucureştiul, campioana României
urmând să joace la Sala Polivalentă.
Elena Opran

HC Zalău vede
deja trofeul EHF
Echipa de handbal feminin HC Zalău s-a calificat, pe teren
propriu, în semifinalele Cupei EHF, după ce a învins formaţia
spaniolă Itxako Navarra, finalista Ligii Campionilor din 2011, cu
scorul de 39-20 (17-10) în manşa retur a sferturilor competiţiei. În
prima partidă, formaţia antrenată de Gheorghe Tadici s-a impus cu
31-22 (15-10). În penultimul act al Cupei EHF, HC Zalău se va duela
cu Metz Handball (Franţa), care, deşi învinsă în tur de rusoaicele de
la Astrakhanochka cu 26-19, a izbutit un 33-19 în retur, calificânduse mai departe. Semifinalele sunt programate în 6-7, respectiv 13-14
aprilie. În sezonul trecut, HC Zalău a jucat finala competiţiei.
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