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Handbalistele,
în grupă de foc la Mondiale
Naţionala de handbal feminin a
României s-a calificat la turneul final al
Campionatului Mondial din 2013, după
ce a eliminat reprezentativa similară a
Slovaciei cu scorul de 30-22 (18-14),
după ce în manşa tur se impusese cu 2321. Campionatul Mondial din 2013
va fi găzduit de Serbia şi se va desfăşura
între 7 şi 22 decembrie în oraşele Belgrad,
Nis, Novi Sad şi Zrenjanin. România este
singura ţară din lume care a participat
la toate ediţiile CM, cea din 2013 fiind a
21-a din istorie.

O

performanţă
deosebită
în
condiţiile în care Rusia, de
pildă, echipă care are 7 titluri
supreme în palmares, a fost lăsată acasă
acum de Olanda! Preşedintele Federaţiei,
Cristian Gaţu, e convins că fetele sunt pe
drumul cel bun spre Rio 2016. La rândul
său, selecţonerul Gheorghe Tadici spune că
„dorim să începem să consolidăm echipa.
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Vrem să urcăm puțin la acest Campionat
Mondial față de Campionatul European. Eu
am obiectiv de calificare la turneele finale.
Acolo e lumea bună, handbalul feminin
românesc nu trebuie să piardă contactul cu
lumea bună pentru a progresa, pentru a-și
putea măsura forțele și pentru a vedea real
unde se află”. Tadici are, la rândul său, un
record personal, fiind pentru a 4-a oară când
le califică pe handbalistele noastre la CM.“La
toate ediţiile am dus echipa între primele
patru din lume, iar în 2005 am jucat finala cu
Rusia. În decembrie, în Serbia, va fi însă greu să
prindem careul de aşi, adică să fim în top 4. Sunt
şapte-opt echipe care au început mai devreme
ca noi procesul de întinerire. Dacă vom avea
ocazia de a juca semifinalele, vom profita de
ea!”, crede selecţionerul. "Faţă de lotul cu care
am fost la Euro, în decembrie trecut, s-au făcut
douăsprezece schimbări. Opt dintre ele au fost
debutante, iar şapte au şi jucat. Se conturează o
nouă echipă, una care să asigure două cicluri
olimpice”, a concluzionat antrenorul. La CM,

tricolorele vor evolua în grupa D, alături de
Ungaria, Germania, Cehia, Tunisia şi Australia.
Gheorghe Tadici a mărturisit că ar fi dorit ca
reprezentativa tricoloră să intre în altă grupă,
cea actuală fiind una dificilă.” Va depinde mult
cum vom avea programul de pregătire. Aveam,
de exemplu, meciuri de pregătire cu Ungaria
şi Germania, în august şi noiembrie. Dar e clar
că, fiind adversare în grupă, nu mai putem juca
împreună şi cred că nici ele nu-şi doresc”, a spus
Tadici. Selecţionerul este de părere că favorita
grupei este Germania:”Pentru noi ar fi ideal să
fim pe primul loc, dar având în vedere că merg
în optimi primele patru clasate după meciurile
din grupă, cred că locul 2 sau maximum locul
3 ar trebui să atingem, pentru a avea şansă pe
culoar mai departe. Este nevoie de o clasare pe
locul doi pentru a juca în sferturi cu Angola
sau Polonia. Avem 7-8 debutante în echipa
naţională, încă 4-5 jucătoare din lotul B sunt
pregătite să treacă în lotul lărgit de Mondiale,
nu va fi deloc uşor”.
Elena Opran

