E decisiv! Ne bate Krim, suntem aut
din Europa!

Â În momentul în care s-a aflat rezultatul tragerii la sorți a grupelor principale ale
Ligii Campionilor, era clar că Oltchim era mare favorită la calificarea în semifinale.
Evitasem pe Larvik și pe Gyor, în plus scăpam și de Buducnost în penultimul act al
competiției. În doar trei runde, problema accederii în careul de a și putea fi
rezolvată. Și totul am mers conform planului. Echipa vâlceană s-a impus la Krim
Ljubljana și pe propriul teren cu Metz, la diferențe mari și calificarea părea floare
la ureche. A urmat dezastrul cu Buducnost și egalul tras de păr din Franța și acum
stăm cu mari emoții. Accederea în careul de a și nu mai e așa de aproape și un nou pas
gre șit poate fi fatal.
Â Duminică, de la ora 18.00 e meciul decisiv. Oltchim Râmnicu Vâlcea va primi vizita
campioanei Sloveniei, Krim Mercator Ljubljana și chimistele au la dispoziție două
variante din trei: victoria sau un rezultat de egalitate. Slovenele sunt la trei
puncte distanță și dacă se impun devin favorite, având în vedere că joacă în runda de
final pe propriul teren cu Metz, în timp ce Oltchim merge în groapa cu leoaice de la
Podgorica, acolo unde Popovic și Bulatovic sunt imbatabile. Campioana României are
avantajul moral dat de victoria categorică din tur. Chimistele s-au impus cu 31-25,
după un meci formidabil făcut de Yeliz Ozel, Marija Jovanovic și Luminița Huțupan
Dinu, ultima la revenirea sa pe plan european. De această dată situația problemei s-a

schimbat puțin. Oltchim vine după două meciuri slabe iar Krim nu mai are nimic de
pierdut. Pentru Radu Voina probleme medicale nu sunt, exceptându-le pe cele cunoscute.
Va fi o problemă, însă, în stabilirea lotului care va fi trecut pe foaia de joc, în
special a portărițelor care nu au dat satisfacție în ultima perioadă. În ceea ce
privește pericolele din lotul sloven, vâlcencele vor trebui să fie atente la Penezic,
Mavsar și Bodnieva și să nu le facă „mari” pe portărițele adverse, așa cum s-a
întâmplat în cele două partide care au trecut. Una peste alta, Oltchim este mare
favorită, mai ales că elevele lui Radu Voina, Aurelia Roșca și Steluța Luca, vor avea
parte și de susținerea a peste 3500 de spectatori care, cu siguranță, vor umple
tribunele polivalentei vâlcene. Meciul de duminică va fi arbitrat de o brigadă din
Serbia, formată din Branka Maric și Zorica Masic, observator fiind elvețianul Reto
Morell.
Â Într-un interviu acordat după meciul de la Metz,handbalista Oltchimului, Marija
Jovanovic, este optimistă în ceea ce privește disputa cu Mercator Ljubljana. „Krim mai
are o șiansă de calificare și mă aștept la un meci foarte greu. Ele vor da totul să
câștige pentru că e singura lor opțiune de a merge mai departe. Va fi un meci foarte
dificil, cu o mare dorință de a câștiga de ambele părți. Din fericire pentru noi,
jucăm în fața suporterilor care ne vor ajuta. Meciul va fi decis de spiritul de luptă
și de echipa care va avea o dorință mai mare. Disputa poate fi câștigată doar de
echipă și nu de o jucătoare anume. Înfrângerea cu Buducnost a fost foarte dureroasă,
mai ales prin proporțiile scorului, în fața fanilor noștri. În opinia mea, noi am
făcut cel mai slab joc, în timp ce Buducnost a prins cea mai bună zi. În ciuda
suișurilor și coborâșurilor din jocul nostru, suntem conștiente de puterea noastră și
nu vom uita ce obiectiv avem de îndeplinit. Fiecare jucătoare va da maximum pentru
victorie.”

