
In primul tur al Ligii Nationale de Handbal, CSM joaca cu Cetate
Meciul tur dintre campioana Oltchim Ramnicu Valcea si vicecampioana Rulmentul va avea loc la 12
ianuarie 2008, la Brasov, in cadrul etapei a XXII-a a Ligii Nationale de handbal feminin, conform tragerii
la sorti a partidelor din competitia interna, care a avut loc la sediul FR Handbal. 
  
  Liga Nationala de handbal feminin va incepe la 1 septembrie, cu partidele tur, in acest an urmand a se
derula doar noua etape din cauza faptului ca echipa nationala de senioare are programata pregatirea si
participarea la Campionatul Mondial din Franta, din luna decembrie. Conform tragerii la sorti de marti,
prima etapa a Ligii Nationala, din 1 septembrie, are programate partidele urmatoare: HCM Roman -
Tomis Constanta, "U" Jolidon Cluj - Rapid Bucuresti, HC Zalau - Otelul Galati, CSM Sibiu - Cetate
Deva, Rulmentul Brasov - Dunarea Braila, HCM Baia Mare - Astral Buzau si CSM Sfantu Gheorghe -
Oltchim Ramnicu Valcea. 
  
  6 intr-o luna
  Primele sase etape se vor juca in doar o luna, cu doua runde intermediare, la datele 1, 5, 9, 12, 16 si 29
septembrie, dupa care Liga Nationala se va intrerupe din cauza reunirii echipei nationale. Reprezentativa
are programat un stagiu de pregatire la Ploiesti (8-15 octombrie), urmat de participarea la Cupa Mondiala
din Danemarca, intre 16 si 21 octombrie. Oricum, in etapa a sasea campioana Oltchim nu va putea juca,
fiind nevoita sa-si reprogrameze meciul cu Otelul Galati, pentru ca este angrenata in turneul preliminar de
calificare in grupele Ligii Campionilor, care va avea loc intre 28 si 30 septembrie, la Madeira. 
  
  Turul se incheie in ianuarie
  Ultimele doua etape programate in 2007 vor avea loc la 27 octombrie si 10 noiembrie. Apoi, competitia
interna se va intrerupe datorita ultimelor pregatiri si participarii nationalei la Campionatul Mondial din
Franta, urmand a se relua la 3 ianuarie, cu etapa a X-a. Turul se va incheia la 19 ianuarie. in 2007, vor
avea loc doua derbiuri, intre "U" Jolidon (locul 3 in sezonul trecut) si Rulmentul Brasov (locul 2), in
cadrul etapei a VI-a (29 septembrie), si intre campioana Oltchim si "U" Jolidon Cluj, in cadrul etapei a
IX-a, la 10 noiembrie. Derbiul dintre Rulmentul Brasov si Oltchim va avea loc doar in 2008, in cadrul
penultimei etape a turului, a XII-a, programata la 12 ianuarie.
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