România atacă medaliile europene!

â€¢echipa antrenată de Radu Voina are parte de o grupă dificilă dar speră să termine
pe podium competiția din Danemarca și Norvegia Naționala de handbal feminin a României
începe pe 7 decembrie cea mai importantă competiție din acest an Campionatul European
de junioare care va avea loc în Norvegia și Danemarca. Trupa antrenată de Radu Voina
are ca obiectiv cucerirea unei medalii și culoarul pare mai bun ca niciodată. Teama de
accidentări Din păcate, de la naționala feminină lipsesc câteva piese grele: Ramona
Farcău a suferit o intervenție chirurgicală în Ungaria și va lipsi până luna viitoare,
într-o situație asemănătoare fiind și interul de la Viborg, Carmen Amariei. Valeria
Motogna Beșe a decis să se retragă din activitate și nici ea nu face deplasarea în
Nordul Europei. Oficialii de la Oltchim Râmnicu Vâlcea urmăresc cu sufletul la gură
meciurile de la europene, de teamă că handbalistele convocate de la campioana României
să nu se accidenteze. Echipa olteană începe în luna februarie meciurile din grupa
principală a Ligii Campionilor. Trei din grupă se califică România face parte din
Grupa A a Campionatului European, alături de una din gazda turneului final, Danemarca,
formație care, însă, nu a dovedit forță în ultima perioadă. Totu și, avantajul
propriului teren nu este unul de neglijat și danezele se vor bate pentru fiecare
punct. Nici Serbia nu este o superputere europeană în acest moment, având în vedere că
naționala este scindată și multe jucătoare de valoare sunt în naționala din
Muntenegru. Cel mai tare adversar este, fără doar și poate, Spania, echipă care are ca
obiectiv clasarea pe podiumul final al europenelor. Din grupă se califică primele trei
clasate dar în cele douăs erii semifinale contează rezultatele înregistrate între

echipele care se vor clasa pe podium. Grupa A Spania România Danemarca Serbia
Programul meciurilor: Etapa I (7 decembrie) Spania România Danemarca Serbia Etapa a
II-a (9 decembrie) Serbia Spania România Danemarca Etapa a III-a (11 decembrie)
România Serbia Spania Danemarca Vlad Soare

