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Dacia Mioveni, 8 transferuri pentru un sezon fără emoții în Liga
Florilor

4 POZE
VEZI GALERIA FOTO »

CS Dacia Mioveni 2012 s-a salvat de la retrogradare pentru al doilea an consecutiv la „baraj”, dar pentru
sezonul viitor își propune să facă un pas înainte și va avea ca obiectiv clasarea pe locurile 7-9. Staff-ul
tehnic rămâne același cu care s-a încheiat actualul sezon, cu Goran Kurtes (principal), Alin Oprescu
(secund) și Nemanja Tomic (preparator fizic).

Mioveni s-a despărţit de Sylwia Lisewska, Andreea Polocoșer, Cynthia Tomescu, Cristina Boian și Daria
Porohniuc. Opt handbaliste,  Ștefania Lazăr, Roxana Cîrjan, Mădălina Ion, Raluca Ilie, Irina Ivan,
Alexandra Georgescu, Noemi Dumitrașcu și Judith Vizuete și-au prelungit acordurile, iar cu alte două
jucătoare, Geanina Niţu și Mădălina Predoi se discută în aceste zile.

Dacia Mioveni vrea un sezon fără emoții
Antrenorul Goran Kurtes și președintele Toma Duţei au lucrat intens la transferuri, iar lotul va fi
considerabil remaniat. Au semnat cu echipa din Mioveni nu mai puţin de opt jucătoare: Claudia
Constantinescu (Rapid), Laura Popa (Rapid), Miruna Ilie (Rapid), Daria Sarah (Corona), Ana-Maria Mîrcă
(Buzău), Ana Maria Simion (Buzău), Dora Krisnik (Plan de Cuques) și Bojana Milic (Podravka). Interul
stânga Milic a mai evoluat în urmă cu doi ani în România, la Dunărea Brăila.

Oficialii clubului din Mioveni sunt mulţumiţi de cum va arăta lotul în sezonul viitor.

„Cu siguranţă, aceasta este cea mai bună campanie de transferuri a noastră de până acum. Staff-ul tehnic
are contract ferm pentru sezonul viitor și a stabilit programul de pregătire. Considerăm lotul ca fiind unul
omogen, cu mare experienţă, care să ducă la realizarea obiectivului, clasarea pe locurile 7-9. Dacia Mioveni
are suportul Consiliului Local și Primăriei Mioveni în ceea ce privește finanţarea, dar și asigurarea uneia
dintre cele mai moderne infrastructuri din ţară, avem o sală ultramodernă și multifuncţională și  o bază de
pregătire fizică de excepţie.

Chiar primarul Ion Georgescu este un împătimit al  sportului, își dorește ca cele trei echipe care activează în
prima ligă, la fotbal, handbal și volei să aibă și condiţii  de pregătire dintre cele mai bune”, a anunţat
director sportiv al clubului, Constantin Ciobanu.

Dacia Mioveni se va reuni pe data de 11 iulie, la Sala Sporturilor din Mioveni.
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