Din nou Gyor!

Handbal feminin, Liga Campionilor
” Oltchim nu scapănici în sezonul viitor de campioana Ungariei

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea, a aflat adversarele în
prima fazăa Ligii Campionilor, După tragerea la sorți care a avut loc la Viena.
Elevele lui Radu Voina au fost repartizate în Grupa C a celei mai puternice competiții
europene, alături de campioana Ungariei, ETO Gyor, semifinalistăa competiției, Itxako
Estella (campioana Spaniei) și formația care se va califica din Grupa 2 preliminară,
cel mai probabil vicecampioana Rusiei, Zvezda Zvenigorod, câștigă toare a ligii, acum
două sezoane. Vâlcencele vor avea o misiune dificilăîn calificarea în faza a doua a
grupelor dar par a porni cu șansa a doua, După unguroaicele de la Gyor. Oltchim și
campioana Ungariei s-au întâlnit și în ediția trecutăa Ligii Campionilor, în faza a
doua a grupelor, împărțindu-și victoriile. Elevele lui Radu Voina vor debuta pe 24 sau
25 octombrie, atunci când vor juca o partidã extrem de importantã, pe terenul
ibericelor de la Itxako Estella. Având în vedere cã Oltchim, Zvezda ºi ETO Gyor
pornesc cu ºanse egale la calificare, punctele din Spania se potv dovedi a fi decisive
în ecuaþia depãºirii primei faze a grupelor. În primul meci de pe propriul teren,
campioana României va evolua contra câºtigãtoarei Grupei 2 preliminare care mai mult
ca sigur va fi vicecampioana Rusiei, Zvezda Zvenigorod. Va conta ºi diferenþa de

goluri în cazul în care vâlcencele se vor impune, având în vedere cã este foarte
probabil ca mãcar douã echipe sã termine grupa la egalitate de puncte. În cea de-a
treia partidã la Râmnicu Vâlcea vine finalista ediþiei trecute a Ligii Campionilor,
ETO Gyor. Oltencele sunt favorite la cucerirea celor douã puncte puse în joc, mai ales
cã oaspetele vor fi lipsite de aportul principalei guri de foc, Anita Gorbitz,
accidentatã pânã în primãvarã. Ca ºi în cea de-a doua fazã a grupelor din sezonul
trecut, Oltchim îºi va încheia partidele cu deplasarea de la Gyor, atunc i când
oficialii campioanei sperã ca Adina Meiroºu ºi compania sã fie, deja, calificate.
Președintele Clubului Sportiv Oltchim, Ioan Gavrilescu, este mulțumit cu rezultatul
tragerii la sorți a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin. „Nu este o
grupănici prea prea nici foarte foarte. Era mai bine în Grupqa A sau în Grupa B dar
era foarte rău în Grupa D, cu Dinamo Volvograd, Buiducnost și FCK Copenhaga. Sincer
spun, m-am ferit foarte tare de Buducnost. În opinia mea noi ne vom lupta pentru cel
de-al doilea loc calificand cu Zvezda și Itxako dar cred că pornim cu prima șansă.
Cred că putem spera inclusiv la primul loc în condițiile în care vom juca în primele
trei etape cu gyor pentru că Gorbitz este accidentatăși revine abia în primăvară . Din
punct de vedere al deplasărilor nu este tocmai bine, vom face două deplasări lungi, în
Rusia și Spania și una aproape, în Ungaria.”
Și vicele chimist, Petre Berbecaru, crede că accederea în faza a doua a grupelor Ligii
Campionilor va fi una foarte disputată: „În opinia mea suntem trei echipe pe două
locuri calificante. Oltchim, Zvezda și Gyor se luptăpentru accederea în faza a doua.
Cred că Itxako nu intrăîn calcule.”
Grupa A:
1. Viborg (Danemarca)
2. Podravka Koprivnika (Croația)
3. Leipzig (Germania)
4. câștigă toarea Grupei 1 preliminare: Byassen (Norvegia), Rulmentul (România) sau
SPR Lublin (Polonia)
Grupa B
1. Hypo Viena (Austria)
2. Krim Ljubljana (Slovenia)
3. Metz (Franța)
4. câștigă toarea Grupei 4 preliminare: Aalborg (Danemarca), Sagunto (Spania) sau

Patras (Grecia)
Grupa C:
1. Gyor (Ungaria)
2. Oltchim (România)
3. Itxako (Spania)
4. câștigă toarea Grupei 2 preliminare: Zvezda Zvenigorod (Rusia), RK Olimpija
(Slovenia) sau SKP Bratislava (Slovacia)
Grupa D
1. Dinamo Volvograd (Rusia)
2. Larvik (Norvegia)
3. Buducnost Podgorica (Muntenegru)
4. câștigă toarea Grupei 3 preliminare: FCK Budapesta, FTK Copenhaga sau HC Smart
(Ucraina)
Gâlcă a semnat pe doi ani cu Oltchim
Miercuri seara Ionela Gâlcă a semnat pe două sezoane cu campioana României la handbal
feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea. Ionela se întoarce După un singur an la formația
vâlceană , timp în care a jucat la Rulmentul Brașov. „Sunt foarte bucuroasăcă măîntorc
la Vâlcea. Nu mai vreau sărevin asupra motivelor din cauza că rora am plecat. Am
semnat pe doi ani și ceea ce-mi doresc cel mai mult este săfiu sănătoasă, săpot juca
la capacitate maximă.” Ionela a semnat în timp ce la Viena se trăgeau la sorți grupele
Ligii Campionilor. Gâlcă spune că Oltchim are șanse reale de calificare în faza a doua
a grupelor: „E clar că se putea și mai bine dar tot atât de adevărat este că puteam
avea și adversari mai tari. Ne vom reîntâlni cu ETO Gyor și Zvezda, formații pe care
le cunoaștem foarte bine. Eu zic că avem șanse reale de calificare. Față de echipa pe
care am lăsat-o aici, Oltchim este mai puternică . Majoritatea fetelor au rămas și în
plus au venit handbaliste din străinătate și Neagu și Vizitiu, toate de valoare”.
Lot definitivat
Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea, și-a stabilit lotul cu
care va ataca viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Gruparea olteanăpare sămai
urmărească câteva piste din străinătate dar are șanse minime sămai facă transferuri în
această pauzăcompetițională. Față de sezonul trecut al Ligii Campionilor, noutățile

Oltchimului sunt Paula Rădulescu, handbalistătransferatăde la campioana Croației,
Podravka Koprivnika și Ionela Gâlcă , revenităde la Rulmentul Urban Brașov. De
asemenea, vor avea drept de joc Cristina Neagu și Patricia Vizitiu, handbaliste care
au mai evoluat pentru Vâlcea dar numai în Liga Națională, neputând fi folosite în Liga
Campionilor. În plus, campioana României o va avea în teren și pe Valeria Motogna
Beșe, jucă toare care revine în teren După o accidentare lungăși care este o
piesăimportantă, în special pe faza de apărare. La capitolul „pierderi”, cea mai mare
este, fără doar și poate, portarul Luminița Huțupan Dinu, care a decis săse retragădin
activitate. Raluca Ivan, Elena Avădanii și Rita Borbaș nu vor mai fi nici ele în lotul
campioanei României pentru campionatul viitor. De asemenea, contractul dintre Oltchim
și Roxana Gheorghe a fost reziliat pe cale amiabilă. Handbalista care a fost și că
pitan al formației vâlcene și care este la Vâlcea de opt ani, mai avea un an de
contract și încă nu se știe unde își va continua activitatea.
Lotul Oltchimului
Portari: Paula Ungureanu, Talida Tolnai, Andreea Smedescu
Extreme: Valentina Ardean, Ramona Maier, Iulia Pușcașu, Adriana Olteanu
Pivoți: Ionela Stanca, Oana Manea
Linia de nouămetri: Steluța Luca, Patricia Vizitiu, Cristina Neagu, Narcisa Lecușanu,
Reghyna Symkute, Roxana Gatzel, Adina Meiroșu, Clara Vădineanu, Valeria Beșe, Adriana
Îăcă lie, Anastasia Pidpalova, Gabriella Szucs.
Voina mai vrea o stângace
Tehnicianul Oltchimului, Radu Voina, spune că este mulțumit de lotul pe care se va
baza în viitoarea ediție de Liga Campionilor dar spune că ar mai avea nevoie de o
stângace: „”Sunt foarte mulțumit. E drept că ne-ar mai trebui un inter, o
handbalistăstângace pentru că acolo este numai Steluța Luca. Nu este vorba numai de
concurențădar poate fi o problemădacă Stela se accidentează. Din păcate soluțiile nu
prea sunt în România și sunt foarte puține și în străinătate. Vom vedea dacă se poate
face ceva. Una peste alta cred că suntem mai puternici ca la finele sezonului trecut
al Ligii Campionilor. Vom conta pe Neagu și Vizitiu. O avem pe Paula Rădulescu. Vali
Beșe este o handbalistăfoarte importantămai ales pentru faza de apărare. Sper ca și
Adriana Nechita să-și revinărapid și săpoatăjuca la forma care a consacrat-o. Una
peste alta suntem mai puternici. ” Oltchim Râmnicu Vâlcea se va reuni în vederea
pregătirilor pentru noul sezon competițional pe 6 iulie și va susține patru turnee
amicale.

