
Romania � la Campionatul Mondial
Echipa feminina de handbal a Romaniei a acces, duminica, in grupele Campionatului Mondial, in urma
victoriei de la Ramnicu Valcea, 40-24 (21-9), contra selectionatei Turciei, din mansa a doua a barajului
de calificare la aceasta competitie. Rezultatul elevelor lui Cornel Otelea, coroborat cu victoria din meciul
tur (38-29), disputat in localitatea turca Izmir, a permis reprezentativei tarii noastre continuarea ciclului
de calificari la Mondialul hanbalistic, " tricolorele"  nelipsind, pana in prezent, la nici o editie. La finele
unui meci dominat de la un cap la altul, presarat insa si cu numeroase ratari din pozitii favorabile, cele
mai prolifice marcatoare ale Romaniei au fost Galca (10 goluri), Dumitrescu (7 goluri), Gasca si
Senocico, ambele cate patru goluri. De partea cealalta, printre cele mai prolifice handbaliste ale
reprezentativei Semilunei s-au numarat Ozel si Aslan, fiecare inscriind sase goluri. Partida de la Ramnicu
Valcea nu a fost insa lipsita de incidente. Pe langa menajarea lui Carmen Amariei, a lui Carmen Nitescu
si a Gabrielei Tanase - nerefacute complet in urma unor accidentari, Marinela Patru s-a accidentat la
incalzire, suferind o ruptura fibrilara la un picior. Mai mult, pe parcursul primei reprize, Steluta Luca a
suferit un traumatism cranian, fiind transportata de urgenta la spital. Tot la capitolul absente s-a
consemnat si menajarea Luminitei Hutupan, castigatoare a Ligii Campionilor cu echipa de club Krim
Ljubljana. Una peste alta, victoria din fata Turciei, de o maniera neta, a stabilizat stacheta dintre
handbalul romanesc si cel al Semilunei.  "Am avut ca obiectiv calificarea si sunt multumit ca l-am atins.
Ma bucur de modul in care am obtinut calificarea si de diferenta de scor. Aceasta dovedeste ca intre
handbalul romanesc si cel turc este o mare diferenta. Nu ma declar multumit in totalitate de calitatea
jocului. S-a ratat mult din pozitii clare. S-au facut erori tehnice, iar apararea a fost relaxata" , a declarat, la
finalul meciului, antrenorul selectionatei feminine de handbal a Romaniei, Cornel Otelea. In perspectiva
participarii la cea de-a 16-a editie a Campionatului Mondial, tragerea la sorti se va desfasura pe data de 22
iunie. 
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