Steluța Luca s-a retras!

Handbal feminin, echipa națională
Chimista Steluța Luca a decis săse retragăoficial de la naționala femininăde handbal a
României. Interul Oltchimului a susținut la Cluj Napoca o conferințăde presă în care a
declarat: „Am anunțat retragerea înaintea Jocurilor Olimpice și am sperat că voi putea
ajuta acum, la Europene, dar sănătatea nu-mi permite. E prea mult efort. După un meci
am nevoie de două -trei zile de repaus. Mulțumesc antrenorului Radu Voina și
federației că m-au înțeles, dar și că mi-au fost alături în toți acești ani, cu bune
și cu rele. Regret că trebuie săspun stop.” România a câștigat a 42-a ediție a
Trofeului CArpați la handbal feminin, trecând pe rând de naționalele Croației,
Ucrainei și Germaniei. Croata Nina Jukopila a câștigat titlul de golgheterăa Trofeului
Carpați, cu 21 de goluri marcate. Nemțoaica Grit Jurack a fost desemnatăcea mai
tehnică jucă toare a turneului. Cel mai bun portar a fost desemnatăchimista Luminița
Huțupan Dinu. Pe locul III al competiției s-a clasat Ucraina, care a trecut de Croația
în ultima etapăa Trofeului Carpați. Pentru România a fost trofeul cu numărul 28
câștigat din cele 42 care s-au desfășurat până acum. În ciuda succesului în turneul de
pregătire al CAmpionatului European din Macedonia, selecționerul RAdu Voina este
pesimist : ” Progresul s-a văzut zilnic, dar am avut și șansa săîncepem cu primul meci
mai slab, săContinuă m cu Ucraina și săîncheiem cu Germania. Concluzia este că s-au
văzut evoluții bune, anumite faze care ne dau speranțe că putem săfacem lucruri
interesante. Este bine pentru moral că am câștigat acest turneu, dar avem și multe

lucruri negative pe care sperăm că în câteva zile săle putem remedia. Îngrijorarea
numărul unu este inconstanța pe care o avem. Trebuie săevoluăm cât mai puțin cu
plusuri și minusuri din acestea și cred că forța noastrăva fi apărarea pentru că dacă
defensiva funcționeazăatunci și atacul va merge bine. „

