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CSM Galați și-a a!at programul din sezonul de revenire în Liga Națională
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Echipa de handbal de la CSM Galaţi și-a aflat adversarele și programul după care va juca în sezonul
de revenire în prima ligă. Formaţia gălăţeană a fost repartizată de Federaţia de Handbal în seria I din
Divizia A alături de alte trei foste prim divizionare: Știinţa Bacău, HCF Piatra Neamţ și CSM Roman, și
o echipă satelit a unei echipe de prim eșalon, Dunărea Brăila 2.
Sezonul Diviziei A va debuta la 7 septembrie, iar CSM Galaţi va juca în prima etapă pe teren propriu
cu HCF Piatra Neamţ. În etapa a II-a, 14 septembrie, formaţia gălăţeană are programat joc pe terenul
celor de la CSM Roman, în etapa cu numărul trei CSM Galaţi joacă pe teren propriu cu Știinţa Bacău,
21 septembrie, iar turul I va fi încheiat de formaţia gălăţeană cu un joc pe terenul echipei satelit de la
Dunărea Brăila, 5 octombrie.
În ultima etapă din turul I, 12 octombrie, CSM Galaţi stă din cauza numărului impar de echipe din
serie. În Divizia A se joace două tururi și două returui. La finalul celor două tururi și două retururi
primele două clasate vor juca la turneul semifinal de promovare în Liga Naţională. Returul I va debuta
la 19 octombrie și se va termina la 23 noiembrie.
Altfel, formaţia gălăţeană a păstrat cea mai mare parte a lotului cu care a evoluat sezonul trecut în
Liga Naţională, Daciana Balaban, Cătălina Cioaric, Cristina Marcu, Alla Şeiko, Tamara Bokarici,
Lăcrămioara Cîlici, Cristina Clisu şi Cristina Andriţa, Emilia Anghel, Roxana Caragea, dar au și fost
realizate trei transferuri: Cristina Gheorghe, Abigail Vălean și Ana Maria Micu. Din lot nu vor lipsi
junioarele: Ana Maria Gogu, Raluca Tănasă, Alexia Trofin, Andreea Prescură, Mălina Bichir, Cosmina
Ţîgîră și Alda Duda. Antrenorul formaţiei gălăţene va fi, în continuare, Alexandrina Soare.
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DESPRE NOI
”Fiecare sport are noblețea sa”. Noi suntem pasionați de sport și încercăm să aducem la suprafață tot ceea ce
considerăm a " relevant pentru publicul gălățean iubitor de sport. Scriem din pasiune, pentru oameni cu pasiune pentru
sport.
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