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HANDBAL FEMININ- LIGA NAÞIONALÃ: S-a pierdut
o luptă dar nu războiul, Corona mai speră!

SCM Craiova - Corona Brașov 22-21 (12-9) Sala Sporturilor din Craiova.
Spectatori: 3000 SCM Craiova: Ionica Munteanu (Ildiko Barbu, I.
Vlăsceanu)- Carmen Amariei 5, Alexandra Gogorița 4, Ana Apipie 4, Dana
Băbeanu 2, Elena Nicu 2, Mihaela Briscan 2, Carmen Ilie 1, Marinela
Mitran 1, Andreea Dincu 1

SCM Craiova - Corona Brașov 22-21 (12-9) Sala Sporturilor din Craiova. Spectatori: 3000 SCM
Craiova: Ionica Munteanu (Ildiko Barbu, I. Vlăsceanu)- Carmen Amariei 5, Alexandra Gogorița 4, Ana
Apipie 4, Dana Băbeanu 2, Elena Nicu 2, Mihaela Briscan 2, Carmen Ilie 1, Marinela Mitran 1,
Andreea Dincu 1. Antrenor: Bogdan Burcea. Corona: Ana Maria Olariu (Cristina Sântămărean,
Denisa Dedu)- Marinela Burghel 5, Adriana Þăcîlie 4, Laura Chiper 3, Camelia Balint -Hotea 2,
Andreea Pricopi 2, Diana Druțu 2, Alina Șorodoc 1, Oana Pop-Apetrei 1, Daniela Brânzan 1, Nicoleta
Tudor, Cristina Ciucă. Antrenori: Mariana Târcă, Dumitru Berbece. Arbitri: Pavel - State (Buzău).
Partidă deosebit de importantă pentru ambele echipe, gazdele aveau nevoie acută de victorie pentru
a se îndepărta de fatidicul ultim loc care duce în liga secundă, iar rulmentistele pentru a-și păstra
pozitia superioară din clasament pentru atingerea scopului final. Prin valoarea componentelor echipei
oaspetele porneu din start favorite. Mai mult, cinci jucătoare din echipă au fost selectionate la lotul
reprezentativ, aspect ce obliga și urma să le demonstreze valoarea. Nu au reușit și pe fondul unor
greșeli neforțate, pe fondul unei implicări modeste în joc și a nerespectării a ce s-a lucrat la
antrenamente echipa de la poalele Tâmpei a cedat la limită. Că formația din Bănie nu mai este cea
de la începutul acestui campionat și are în componență o serie de jucătoare cu nume din handbalul
românesc nu scutește echipa brașoveană de atitudinea pe care a avut-o în teren. Meciul a început
echilibrat, cu actiuni de o parte și de alta, gazdele au profitat de ezitările brașovencelor din defensivă
și au punctat cu prea multă ușurintă. În min.5 era 2-2 pentru ca după 14 minute să devină 7-7. În min,
22 Þăcălie înscrie pentru 8-8 un gol de excepție, dar imediat face un fault stupid și Carmen Amariei
nu reusește s-o învingă de la 7 metri pe Denisa Dedu. Pe final de reppriză greșelile se țin lanț și de la
9-9 în min, 28 la cabină oltencele intră cu un avans de trei goluri, 12-9. La reluare rulmentistele încep
foarte bine, domină clar și în 10 minuute se ajunge la egalitate, 15-15. Se merge cap la cap, pentru
ca în min, 48 la scorul de 17-17 Tudor să trimită o boltă în bară ratând desprinderea. Meciul devine
tensionat, încrâncenat în anumite momente pentru ca la eliminarea lui Carmen Ilie din min, 54
brașovencele nu au profitat, iar Gogoriță înscrie de două ori consecutiv în inferioritate. De parcă nu
era suficient, Burghel a executat un 7 metri în bară. Ghinion sau starea de emotivitate și-a spus
cuvântul? Pe final, eroina gazdelor Alexandra Gogoriță face ca victoria să aparțină gazdelor. S-a
pierdut o luptă dar nu și războiul. Din campionat a rămas returul, un retur în care se va juca soarta
campionatului cu echipele care vor ajunge să meargă în Europa. Acest aspect se află în mâna
brașovencelor și cu siguranță vor arăta că au valoare. Puncte prețioase pierdute mult prea ușor La
încheierea partidei, antrenoarea Mariana Târcă, cu emotie în glas s-a arătat dezamăgită de felul în
care au evoluat elevele sale: „Din păcate am pierdut puncte prețioase după un meci greu, în fața unei
echipe care a jucat cu cuțitul la os. Era deosebit de important pentru noi să câștigăm partida ca să
încheiem turul cu o victorie, mai ales că vom începe returul în deplasarea de la Cluj. Muncim la
antrenamente, dar din păcate pe teren la meciuri parcă facem altceva decât pregătim. Le-am spus tot
timpul ce să facă, dar parcă am vorbit în gol. Mai avem un retur în față, totul este posibil, iar obiectivul
nostru rămâne neschimbat, respectiv clasarea pe un loc care să ne asigure calificarea în cupele
europene”.
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Isă a câştigat dar a luat şi roşu
Echipa Bani Yas, antrenată de
braşoveanul Daniel Isăilă, a învins, în
deplasare, scor 2-1, formaţia
Khorfakkan, în etapa a 16-a a
campionatului din Emiratele Arabe
Unite. Tehnicianul[...]
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CSU Braşov, 0-3 şi cu Steaua şi cu
Arcada
Echipa de volei masculin CSU
Braşov a pierdut ambele meciuri
disptuate la Galaţi, în acest weekend,
într-un turneu din cadrul Diviziei A1.
Sâmbătă, braşovenii au cedat cu 0-3
(17-25,[...]
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