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Întreruperea campionatului se pare că le-a priit de minune elevelor lui Gheorghe Tadici
și Sorin Rădulescu! Deși în etapa disputată joi după-amiază întâlneau echipa fostului
selecţioner, Cornel Bădulescu, zălăuancele s-au întrecupt pe sine, câștigînd de o manieră
categorică, la capătul unui meci dominat în totalitate.
Adriana Holhoș și compania au dat dovadă de un angajament total, atât în faza de apărare,
cât și în ofensivă, iar acest lucru s-a simţit rapid pe tabela de marcaj, care indica deja 5 – 1,
în minutul 10! Fără Corina Demeterca (una dintre cele mai importante marcatoare ale
echipei din ultimii ani), moldovencele și-au reamintit că ocupă un loc de frunte în Liga
Naţională și au încercat să echilibreze disputa, lucru reușit doar până în minutul 19 (11 –
7). A urmat un forcing al fetelor noastre, concretizat prin cinci goluri , fără ca poarta apărată
ce strășnicie de Mirela Nichita să poată fi penetrată vreodată! În ultimele două minute ale
rundei, Romanul a mai dres busuiocul, marcând de trei ori la rând, pentru 16 – 10.
După revenirea de la vestiare, handbalistele zălăuane s-au instalat din nou la cârma
partidei, având o nouă serie de cinci goluri, întreruptă doar de reușita Roxanei Mazur. Astfel
după 37 de minute de joc, HC Zalău avea un avantaj de 10 goluri (21 – 11), fapt care i-a
permis lui Gheorghe Tadici să arunce în luptă toate rezervele, până și pe junioara Adina
Mureșan – al treilea portar din lot! Nici în aceste condiţii, vizitatoarele nu au putut să ne
creeze mari probleme, având în internaţionala Mihaela Tivadar (fostă la Oltchim și
Rulmentul Brașov) o jucătoare ce a evoluat cu frâna trasă. În schimb, jucătoarele noastre și-
au făcut datoria, ba chiar s-au autodepţșit, doar Crina Ailincăi și Mihaela Viscreanu
evoluând după un scenariu decupat, parcă, dintr-un alt film. Surprinzător, perioadele de
dominare s-au împărţit, astfel că Romanul a punctat de trei ori la rând, după care a venit
rândul Zalăului să realizeze o serie de patru goluri consecutive, ceea ce adus și cea mai
mare diferenţă de scor a meciului: 11 goluri (25 – 14, min. 46).  A urmat o ultimă zvâcnire a
oaspetelor noastre, care au mai înscris de trei ori la rând, după care golurile au fost
împărţite până la ultimul fluier al buzoienilor Harabagiu-Stănescu.

La final, spectatorii ce au umplut treptat Sala Sporturilor din Zalău, au aplaudat un succes
mare, care ne arată că noua echipă construită de Gheorghe Tadici la Zalău are potenţial.
Următoarea ocazie a handbalistelor de a-și demonstra calităţile și de a-și continua
ascensiunea va fi chiar la finele săptămânii, când HC Zalău se deplasează la Buzău. Sigur,
sperăm să nu se mai repete istoria din urmă cu câteva etape, când favoritele noastre au
obţinut o victorie măiastră la Baia Mare, dar au pierdut după doar câteva zile cu nou-
promovata Universitatea Reșiţa.

HC Zalău – HCM Roman 29 – 20 (16 – 10)

HC Zalău: Mirela Nichita, Mihaela Cheţa, Adina Mureșan – Adriana Holhoș (9 goluri),
Daniela Molfea (5), Alia Czeczi (5), Georgiana Coadălată-Ciuciulete (3), Ana Maria Șomoi (2),
Roxana Rob (2), Andrada Trif (2), Florina Å¢urcaș (1), Mihaela Viscreanu, Crina Ailincăi și
Mariana Cristoaica. Manager: Gheorghe Tadici, antrenor: Sorin Rădulescu

HCM Roman: Livia Buzilă, Gabriela Cristescu – Raluca Timaru (5), Roxana Mazur (4),
Carmen Stoleru (3), Marinela Gherman (2), Mihaela Tivadar (2), Ana Horobeţ (2), Oana Pop
(2), Mădălina Bejan, Ana Maria Iuganu, Ana Maria Dudescu, Claudiu Strungaru și Ramona
Ruscior. Antrenor: Cornel Bădulescu

 

Rezultate înregistrate în etapa a XVII-a a Ligii Naţionale feminine, disputate joi după
masă:

 

Universitatea Resita CSM Cetate Devatrans 26-28  

Arbitri: Pavel/State-Bz    

HCM Stiinta Baia Mare HC Otelul Galati 32-25  

Arbitri: Draganescu/Eremia-Gj    

Rapid CFR Bucuresti Tomis Constanta 28-28  

Arbitri: Belean/Calina-Ms/Ag    

HC Zalau HCM Roman 29-20

Arbitri: Harabagiu/Stanescu-Db    

Stiinta Bacau HC Dunarea Braila 22-30

Arbitri: Iliescu/Manea-B    

Oltchim Rm. Valcea HCM Buzau 45-24

Arbitri: Gorina/Melencu-DJ    

Universitatea Jolidon Cluj Rulmentul Urban Brasov 35-24
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Incidente grave la un meci oficial în Sălaj –
Arbitru lovit în cap cu o sticlă de bere, iar un
jucător a fost lovit cu o sticlă în figură
O autospecială de la Poliţia Rutieră aflată în
misiune a derapat și a intrat în șanţ, în
apropiere de Zalău
Încep optimile Cupei României la minifotbal
De Ziua Mondială a Mediului, deputatul Alin
Prunean duce în Parlament elevii pasionaţi de
mediu
Dosarul singurului candidat la concursul pentru
funcţia de director la SCM Zalău a fost
RESPINS!
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Cupa Văilor și-a reintrat în drepturi după
o pauză de doi ani din cauza...

FOTO&VIDEO. Şcoala Gimnazială
Someş-Odorhei s-a clasat pe locul 1
la Cupa “Văii Someşului II” În doar patru zile, gruparea de sub

Meseș va juca acasă cu CSM București...

HC Zalău, pregătită pentru un final
incendiar de campionat

Prima competiţie care a avut loc în
cadrul ediţiei de anul acesta a Cupei...

FOTO. A debutat ediţia a 52-a a
Cupei Văilor

Cu toate că la final de campionat, HC
Zalău se desparte de șase jucătoare,...

Tadici îi linişteşte pe fani. “HC Zalău
va avea o echipă mai bună în sezonul
viitor”

Nu mai cheltui bani!
Investește 250 USD în
BITCOIN și câștigă 5.250
USD în 2 zile

Cum să-ţi reducă factura de
energie electrică cu până la
90%

Dacă vrei să slăbești după
vârsta de 40 de ani, nu ţine
diete. Ai nevoie de

Uite! Dacă faci acest truc,
atunci paraziţii vor ieși din
tine

Un investitor din România a
făcut milioane în câteva zile
datorită acestui program

Plătiţi de 10 ori mai puţin
pentru electricitate cu acest
dispozitiv...
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