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HANDBAL FEMININ- LIGA NAÞIONALÃ: Bucurie
reținută pe fondul unei sancțiuni absurde!
Autor: Dan VINTILÃ

BASCHET FEMININ DIVIZIA A: Victorie pentru locul 10

Publicat la 20 februarie 2012

Corona Rulmentul Brașov- Oțelul Galați 30-26 (18-13) Sala Școlii generale
nr. 11. Spectatori: 250. Corona: Stăncuța Guiu (Denisa Dedu)- Cristina
Zamfir 12, Laura Chiper 6, Camelia Balint-Hotea 3, Marinela Burghel 3,
Oana Pop-Apetrei 2, Adriana Dumitrache-Istvan 2, Mihaela Seifer 1, Alina
Șorodoc 1, Claudia Din-Mojoiu, Andreea Pricopi
Corona
Rulmentul Brașov- Oțelul Galați 30-26 (18-13) Sala Școlii generale nr. 11. Spectatori: 250. Corona:
Stăncuța Guiu (Denisa Dedu)- Cristina Zamfir 12, Laura Chiper 6, Camelia Balint-Hotea 3, Marinela
Burghel 3, Oana Pop-Apetrei 2, Adriana Dumitrache-Istvan 2, Mihaela Seifer 1, Alina Șorodoc 1,
Claudia Din-Mojoiu, Andreea Pricopi. Antrenori: Mariana Târcă, Dumitru Berbece. Oțelul: Cristina
Bobeica (Ramona Ciontea)-Diana Druțu 9, Manuela Manda 6,Paula Pavăl 5, Roxana Bodîrlău
4,Cătălina Cioaric 2,Nicoleta Tudor, Carmen Gheorghe. Antrenor: Alexandrina Soare. Arbitrii: Doru
Dordea- Adrian Zăuleț (Sibiu). În preambulul rundei a 16-a a primului eșalon handbalistic feminin,
formația brașoveană Corona a primit vizita unui vechi partener de întrecere în primul eșalon, Oțelul
Galați, formație aflată pe podiumul clasamentului. Brașovencele se prezentau în fața propriului public
după un meci pierdut nemeritat pe litoral, în etapa precedentă. De n-ar fi fost suficient, înaintea
partidei au aflat de sancțiunea comisiei de disciplină a federatiei prin care meciul cu CSM Bacău (3425), a fost dat pierdut cu 0-10,pe considerentul că ar fi introdus în teren 6 junioare în loc de cinci cum
ar fi regulamentul. Înaintea partidei Andreea Pricopi a fost sarbătorită cu un buchet de flori din partea
echipei și cu o plachetă din partea conducerii clubului cu prilejul sărbătoririi majoratului. Cu acest
prilej îi transmitem din partea cotidianului nostru un călduros La Multi Ani. Cu toate acestea echipa șia văzut de joc,a avut o prestație deosebit de bună,în special în prima repriză când apărarea și mai
ales Stăncuța Guiu a fost deosebit de activă, iar în atac Cristina Zamfir a înscris gol după gol din
orice poziție. Brașovencele au obținut o victorie clară, a 7-a pe propriul teren și dacă nu s-ar fi ratat
copilărește patru aruncări de la 7 metri, scorul ar fi fost și mai concludent. Încă din startul partidei,
brașovencele s-au distanțat pe tabelă și în min, 6 conduceau cu 4-1,iar la jumătatea primei reprize
aveau deja cinci goluri în plus,10-5.Cea mai mare diferentă s-a notat în minutul 24 cînd diferența
ajunsese la 7 goluri, 15-8.La reluare gălățencele au început mai bine, au fortat recuperarea diferenței
și după patru minute de la reulare, scorul devenise 18-15. În min. 40 Burghel a trimis din 7 metri
afară, iar imediat Druțu a redus diferența la 2 goluri (21-19). Pe final de meci, în poarta Coronei a
intrat tânăra Denisa Dedu, care a avut două intervenții salvatoare.Cu această victorie, rulmentistele
se mențin în topul campionatului, chiar și cu sancțiunea amintită, sancțiune pe care o vor contesta
mâine la Federație. Un joc deosebit de bine pregătit ”A fost un joc deosebit de dificil în fața unei
echipe redutabile la linia de 9 m.Mă bucur că fetele au stat mai bine mental,decât la jocul anterior și
au respectat felul cum am pregătit acest joc. Apărarea a fost sigură iar Stăncuța Guiu în special, a
prins o zi bună care a dat încredere fetelor. Dacă ne gândim la meci și dacă punem cele patru
auncări de la 7 metri ratate,cred că victoria este destul de concludentă, chiar dacă a fost obținută la
doar patru goluri diferență. Ne-am angrenat în acest joc după partida pierdută la Constanța și mi-a
fost teamă de starea psihică a fetelor, însă ele au dovedit că pot trece peste acea înfrângere
dureroasă. Legat de posibilitatea pierderii meciului cu Bacăul la masa verde, vom studia să vedem
exact ce ni se impută și apoi vom sti ce s-a întâmplat. Această veste a picat chiar înaintea meciului și
ne-a luat prin surprindere ”, a spus Mariana Târcă după meci. ”Nu cred că suntem în culpă” ... a
declarat președintele echipei Corona,Sorin Târcă. Vom vedea marți la federație ce se va decide.Una
dintre jucătoare a trecut de vârsta junioratului în 2012, deci am înscris pe foaia de joc numărul maxim
de jucătoare permis de regulament”. Alexandrina Soare dă vina pe portari Antrenoarea
gălățeană,Alexandrina Soare, consideră principalele vinovate de înfrângere portarii care au evoluat în
meci :” Este greu să câștigi când portarii mei au atins cinci mingii în tot meciul. Gazdele s-au apărat
foarte dur,peste limita regulamentului însă a fost un meci acasă pentru Brașov.Nu sunt dezamăgită
decât puțin de arbitraj și de faptul că portarii noștrii au făcut figurație.Noi nu atacăm cupele europene
chiar dacă suntem pe locul trei,nu avem ca obiectiv ocuparea unui loc care să ne permită să jucăm în
cupele europene”.
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Olimpia București - Olimpia Brașov 60-81 (12-20,1123,26-16,11-22) Olimpia București: Sonia Ursu 18,
Ramona Filip 13, Mihaela Chelariu 9,Vanesa Lache 6,
Sonia Vilcinschi 6,Ștefania Rotărescu 6, Alexandra
Chitanu 2, Ioana Topârceanu, Gabriela Munteanu,
Carmen Potop
2012-02-20

FOTBAL LIGA A III-a- PREGÃTIRI: Program intens de
jocuri înaintea returului

Cele două formații brașovene din eșalonul trei au disputat
noi meciuri amicale cu formații de aceeași categorie.
Liderul seriei a VI-a, Corona Brașov, a primit vizita liderei
seriei a III-a, ACS Urban Titu (fosta formație Electrosid),
cu care a terminat la egalitate, al cincilea astfel de rezultat
din perioada de pregătiri
2012-02-20

Steaua București - Twente Enschede 0-1 (0-0) Stadion:
Național Arena. Teren bun. Timp :friguros. Spctatori:
52.000. A înscris: Ola John (53). Steaua: TătărușanuDănănae (46 Martinovici),Chiricheș,Geraldo, BrandanRusescu,Prepeliță (66 Florin Costea), Bicfalvi, Cristi
Tănase-Tatu, Nikolic (75 Mihai Costea)
2012-02-20

Pentru a completa apărarea echipei
de hochei, conducerea clubului a
ajuns la un acord cu fundaşul
canadian Josh McFadden - foto - (29
de ani, 185 de cm. şi 91 de kg).
Acesta este descris drept un[...]
2020-07-13

Echipa de handbal Corona Braşov se
va baza în continuare şi pe jucătoare
crescute la Braşov, astflel că, la
finalul săptămânii trecute şase
handbaliste ale Braşovului care au
terminat[...]
2020-07-13

-0

Nume:

(nu va aparea pe site)

Comentariu:

Postează comentariul

Comunitati locale

Sumar editie

Ziarul de maine

Codlea

Facebook

Social

Supliment Religios

Ghimbav

Twitter

Viata publica

Ortodox

Tarlungeni

Afaceri

Feldioara

Fapt divers

Halchiu

Sport

Social

RSS
RSS Feed

citeste mai mult

Junioarele Coronei, în proiectul de
viitor al echipei
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Josh McFadden întăreşte defensiva
„lupilor”
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FOTBAL - EUROPA LEAGUE: Speranțe deșarte,
olandezii au prima șansă!
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