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CRONOLOGIE

Partea a VII-a
1996-2001

PUŢINE CALIFICARI (m) - SUCCESE JUVENILE (f)

FETE – SUCCESE ÎN SERIE LA TINERET ŞI JUNIOARE
- CAMPIOANE MONDIALE – TINERET – 1999, CHINA
- CAMPIOANE EUROPENE – TINERET – 1998, SLOVACIA
- CAMPIOANE EUROPENE – TINERET – 1999, GERMANIA
- CAMPIOANE EUROPENE – TINERET – 2000, FRANŢA
- CAMPIOANE EUROPENE – JUNIOARE – 1999, GERMANIA
- LOC III – C.M. TINERET – 1997, COASTA DE FILDEŞ
- SEMIFINALE – LOC IV – C.M. SENIOARE – 1999, NOR.- DAN.
- SEMIFINALE – LOC IV – C.E. SENIOARE – 2000, ROMÂNIA
- CUPA ORAŞELOR (Challenge Cup) – 2000, RAPID Bucureşti
BĂIEŢI – PUŢINE CALIFICĂRI ÎN TURNEE FINALE C.M./ C.E.
- SEMIFINALIŞTI – LOC IV – C.E. JUNIORI - LUXEMBOURG

1996-1997 ACTIVITATEA INTERNĂ, CAMPIONATUL NAŢIONAL AL SENIOARELOR
(C.N.), s-a desfăşurat de această dată într-un sistem unic, la masculin şi feminin, dar într-o formă
deosebită de anii anteriori. În faza I se organizau TURNEE PE TEREN NEUTRU numai tur (11
etape), care contau în acelaşi timp drept clasament final în Cupa României şi făceau departajarea
pentru faza a doua TURNEE PE GRUPE VALORICE: 1-6 şi 7-12, în care se juca TUR-RETUR
de două ori.
C.N. Ediţia 39, 1996-1997, Categoria A- senioare.
1. OLTCHIM Râmnicu Vâlcea – antrenori: ALEXANDRU MENGONI în tur, LUCIAN
RÂŞNIŢĂ şi PETRE BERBECARU în retur;
2. SILCOTUB Zalău – antrenor: GHEORGHE TADICI;
3. OŢELUL Galaţi – antr.: CORNEL BĂDULESCU, ALEXANDRINA OPREA;
4. RULMENTUL Braşov; 5. ŞUIORU Agecom Baia Mare; 6. RAPID MANUPLAST Bucureşti;
7. Hidrotehnica Petrom Constanţa; 8. Univ. Ursus Cluj; 9. FIBREX Săvineşti; 10. AEM
Timişoara;
11. Arpechim Piteşti; 12. R.A.T. Bucureşti.
OLTCHIM Râmnicu, Vâlcea campioană naţională la senioare, 1997: STĂNCUŢA
GHIONEA, DELIA DUMITRU, PETRONELA MELINTE, MIHAELA APOSTOL, MIHAELA
ILIE, MARINELA PĂTRU, EDIT MATEI, FLORENTINA CARCADIA, SIMONA
IOVĂNESCU, ROXANA GHEORGHIU, MAGDALENA URDEA, CARMEN NIŢESCU,
STELUŢA LAZĂR, ELISABETA ROŞU.
Acelaşi podium ca în sezonul anterior, cu obişnuitele schimbări de antrenor la echipa
campioană. Se remarcă echipa din Galaţi care fără mari vedete, rezistă încă un an pe locul III.
Retrogradează Piteştiul şi RATB-ul, după numai câte unul sau doi ani în A.
C.N. Ediţia 39, 1996-1997, Categoria A- seniori
1. DINAMO Bucureşti – antr. FLORIN VOICULESCU, IOAN CHECICHEŞ;
2. STEAUA Bucureşti – antr. GHEORGHE GORAN, NICOLAE MUNTEANU;
3. HC MINAUR BCR B.M. – antr. PETRE AVRAMESCU, C-TIN PANŢÂRU;
4. Fibrex Săvineşti; 5. Dacia Piteşti; 6. Tractorul CSU Braşov; 7. HC Maldosin Vaslui; 8.
ARBEMA Mureşul- Arad; 9. PANDURI PINOASA Târgu Jiu; 10. Dinamo Braşov; 11.
Universitatea CUG Cluj; 12. Universitatea Petrolul Craiova.

DINAMO Bucureşti, campioană naţională la seniori, 1997: IOAN GĂNĂU,
ALEXANDRU MIHĂLTEANU, SORIN BÂRZĂ, IONEL RADU, CONSTANTIN ŞTEFAN,
CĂTĂLIN POPOVICI, FLORIN VASILIU, IONEL ENE, CRISTIAN VĂTAFU, MARIUS
ENACHE, FLORIN BACIU, PETRE RÂPĂ, MARIAN SIMION, EUGEN BOTA,
MĂRGĂRIT MARINESCU, SORIN OLARU, BOGDAN ROMAN.
Pe podium revine trio-ul DINAMO-STEAUA-MINAUR, care în anii 1970 şi 1980 s-a
repetat de 14 ori, cu unele schimbări de locuri între echipele militare. Retrogradează şi ultimele
echipe studenţeşti care au mai rezistat (financiar) în Divizia A. Grandoare şi decadenţă în anii
1992 şi 1993, studenţii din Craiova câştigau de două ori consecutiv titlul de campioni, acum
peste numai 3 ani retrogradează. Nu mai vorbim de anii 1960 şi 1970 când pe podiumul
campionatelor alături de echipele militare erau mereu cele studenţeşti. La început Politehnica
Timişoara, cu primul ei antrenor LADISLAU BARA şi apoi ani în şir cu eminentul antrenoringiner CONSTANTIN JUDE, fost internaţional şi jucător peste 20 de ani numai la Poli
Timişoara.
Nu putem să nu amintim de UNIVERSITATEA Bucureşti a lui EUGEN TROFIN care,
după ce a câştigat autoritar primele patru titluri la juniori I, cu cei mai buni dintre ei, face o
echipă care va sta mult timp pe podium, în anul 1973, chiar pe locul II, flancat de STEAUA şi
DINAMO. Echipele studenţeşti au fost şi rezervorul nesecat de tineri jucători de valoare pentru
marile echipe şi pentru naţionalele de tineret şi seniori.
CUPA ROMÂNIEI pentru acest an a contat şi la feminin şi la masculin, clasamentul
după turneele de sală pe teren neutru.
CUPA ROMÂNIEI. Ediţia 18, 1996-1997- feminin
1. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antr.: ALEXANDRU MENGONI, PETRE BERBECARU;
2. SILCOTUB Zalău – antrenor: GHEORGHE TADICI;
3. OŢELUL Galaţi – antrenor: CORNEL BĂDULESCU;
4. RAPID MANUPLAST Buc. – antr.: VASILE MĂRGULESCU, CONSTANTIN P.
POPESCU.
De câte ori Cupa României se asimila cu turneele pe teren neutru, primele 4 echipe erau
notate în palmares ca semifinaliste ale acestei competiţii.
Lotul echipei OLTCHIM, acelaşi ca în campionat.
CUPA ROMÂNIEI. Ediţia 13, 1996-1997- masculin.
1. STEAUA Bucureşti – antr.: GHEORGHE GORAN, NICOLAE MUNTEANU;
2. DINAMO Bucureşti – antr.: FLORIN VOICULESCU, ION CHECICHEŞ;

3. H.C. MINAUR Baia Mare – antrenor: PETRE AVRAMESCU;
4. TRACTORUL CSU Braşov – antrenor: LIVIU PARASCHIV .
STEAUA Bucureşti, câştigătoarea Cupei României 1997: LIVIU IANOŞ,
ŞTEFAN LAUFCEAC, CLAUDIU STAN, SEBASTIAN BOTA, LAZĂR COJOCARU, IOAN
GABREAN, CONSTANTIN STAN, OVIDIU FLOREA, GABRIEL GHICOVEANU, ADRIAN
NĂSTASE, DORIN PURCĂREA, MIRCEA MURARU, VLAD NICA, FLORIN IACOB,
VALERIU COSTEA, IOAN TASE, FLORIN LUCA, IOAN STREJA.
CAMPIONATUL NAŢIONAL CATEGORIA B s-a organizat pe câte patru serii a 810 echipe atât la masculin cât şi la feminin, cu jocuri tur-retur, de două ori într-o serie de 10
echipe, se juca 36 meciuri.
Au promovat în Categoria A la feminin: Univ. R.A.T.C. Bacău, Industria Lânii Timişoara
- direct, şi ANTILOPA Bucureşti în baraj.
La masculin: Univ. MAŞINI UNELTE Bacău, POLITEHNICA Timişoara direct, şi
DINAMO Braşov în baraj.

CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR I s-a desfăşurat, mai întâi, pe câte
8 serii a 6-8 echipe pe criterii geografice, în sistem tur-retur, etape săptămânale (Divizia de
juniori şi şcolari) şi un tur simplu iarna în două-patru turnee. Etapa următoare, semifinalele,
recent înfiinţate, reuneau două grupe a opt echipe.
Primele patru echipe din cele două grupe veneau la turneul final de opt. Dar şi în turneul
final se juca mai întâi pe două serii, apoi grupele 1-4 şi 5-8, jocuri de clasament. Am descris mai
întâi tot sistemul, deoarece el va fi aplicat mulţi ani, dovedindu-se o variantă foarte bună.
Echipele aveau un sezon continuu de-a lungul întregului an şcolar. Introducându-se semifinalele,
se făcea o selecţie a celor mai bune 16 echipe din ţară, care aveau în plus jocurile la nivel
superior. Fiecare jucător-junior(e) cumulau 32-36 de jocuri într-un sezon.
C.N. junioare I. Ediţia 36, 1996-1997. Turneul final la Zalău.
1. CSŞ VIITORUL Cluj – antrenor: MIRCEA PÂRVU;
2. OLTCHIM Râmnicu Vâlcea – antr.: MARIA CIULEI, AURELIAN ROŞCA;
3. CSŞ Constanţa – antrenor: ION PUŞCAŞU;
4. CSŞ SILCOTUB Zalău; 5. CSŞ Liceul Banyai Odorhei; 6. LPS CSŞ Piteşti;
7. CSŞ Universitatea Craiova; 8. Antilopa Bucureşti.

Clubul Sportiv Şcolar Cluj- Campioană la junioare I 1997: MONICA BOCHIŞ,
CORINA MĂGUREAN, CARMEN AMARIEI, GEORGETA SURDU, TEODORA GRIGA,
LAURA CRĂCIUN, ANDREEA POP, FLORICA CHIRILĂ, IOANA ARDELEAN, DALINA
ROTUND, IOANA GALL, CRISTINA HORVAT, ALEXANDRA SUCIU, ANCUŢA DEAC.
Lupta pentru podium şi mai ales pentru titlu s-a concentrat, după 1990, între echipele din
Cluj, Constanţa, Baia Mare, Vâlcea, Bucureşti (CSŞ 2, CSŞ 5). Deocamdată, Clujul este în faţă
cu aceste două titluri consecutive (1996, 1997), cu două generaţii şi doi profesori diferiţi.
C.N. juniori I. Ediţia 36, 1996-1997. Turneul final la Odorhei.
1. CSŞ Constanţa – antrenori: MIHAI FĂGĂRĂŞANU, ION CRACIUN
2. CSŞ Piatra Neamţ – antrenor: DUMITRU ŞERPE;
3. CSŞ Sighişoara – antrenor: GHEORGHE FORSEA;
4. LEFS Brăila; 5. CSŞ LPS CFR Iaşi; 6. LPS CSŞ MIORIŢA Focşani; 7. CSŞ Sibiu; 8. LFS
DINAMO Braşov.
Clubul Sportiv Şcolar Constanţa, Campionat Naţional la Juniori I 1997: GEORGE
VASILE, DAN IGNAT, MIHAI MARIN, SILVIU BĂICEANU, SILVIU MURTAZA, MIHAI
RADU, CRISTIAN PENU, GEMIL APSELAM, MARIUS STAVROSITU, MARIUS
CHIRIAC, FLORIN LUNCANU, DENIS ALI, EDTS BILAL.
Foarte puţini profesori-antrenori se pot mândri cu performanţa cuceririi a patru titluri de
campioni naţionali la juniori I. De altfel, statistica ne spune clar că sunt doar doi de la
începuturile campionatelor organizate de FRH. Mai întâi a fost EUGEN TROFIN, care
monopolizase locurile I în primele patru ediţii 1962-1965, după ce de alte cinci se clasase pe
primul loc în Cupa de iarnă (Cupa Sportului Popular) în 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, care a
premers campionatul oficial pentru juniori.
Al doilea cu patru titluri este MIHAI FĂGĂRĂŞANU- campion naţional în 1975, 1976,
1980, 1997 şi un loc III în 1981, toate acestea de-alungul a 20 de ani de aprigă muncă şi luptă
pentru ideile şi părerile lui pe care şi le-a apărat cu vehemenţă chiar împotriva curentului.
Handabalişti de performanţă promovaţi de la juniorii de la Constanţa în loturile naţionale
până la seniori: BEDIVAN MIRCEA, IONESCU CLAUDIU- medaliaţi olimpici; PÎRÎIANU
EREMIA, GHIMEŞ ADRIAN, BAICAN SORIN, STAVROSITU MARIUS, TIMOFTE
MARIUS, BĂICEANU SILVIU, SOLOMON VALERIU, OMER AIHAN, VASILIU
FLORIN...
CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR II ca sistem de desfăşurare s-a
asemănat la scară mai mică, cu cel de la juniori I: patru serii a şase echipe, două serii semifinale
a câte opt echipe şi o finală de 8.

C.N. junioare II. Ediţia 24, 1996-1997.Turneul final la Odorhei.
1. CSŞ BANYAI Odorhei – antrenor: ERNÖ MIHALYFALVI;
2. CSŞ Constanţa – antrenori: ION PUŞCAŞU, CAMELIA GIURAC;
3. CSŞ Galaţi – antrenor: DAN PATACHE;
4. RAPID MUNPLAST Bucureşti; 5. CSŞ Bacău; 6. CSŞ Slatina; 7. CSŞ DINAMO
Braşov;
8. CSŞ2 Bucureşti.
Clubul Sportiv Şcolar- Liceul Banyai – Odorhei, campioni naţionali la junioare, II
1997: MONICA BAGOŞ, OSILLA TÖRÖK, ANA MARIA ILYES, ANA MARIA BALAZSIM
KATALIN HOGZAI, CSILLA KILIEM, KATALIN THAMO, ARANCA SIMO, ANA MARIA
ORBAN, CECILIA BATO, ANA MARIA BIRTALAN, ERICA KIS, KATALIN JAKAB,
KRISZTINA BARTOŞ.
După ce şi-a îndeplinit visul de a cuceri un titlu de campioni- la junioare III în 1995,
acum, după doar doi ani profesorul MIHALYFALVI reuşeşte un altul tot la juniori III. Au mai
evidenţiat rezultatele acestui harnic profesor, vulcanic în verbul lui, dar total devotat acestei grele
şi sensibile activităţi de a descoperi şi iniţia tinere talente.
C.N. juniori II. Ediţia 24, 1996-1997. Turneul final la Bistriţa.
1. CSŞ DINAMO Braşov – antr.: ION VLĂDESCU, MARIAN VASILACHE;
2. LPS CSŞ Suceava – antrenor: NICOLAE BERNICU;
3. CSŞ Liceul UPETROM Ploieşti – antrenor: NICOLAE COMAN;
4. MINERUL TRICOLORUL Cavnic; 5. LPS CSŞ MIORIŢA Focşani; 6. LEFS CSŞ Bistriţa; 7.
LEFS Brăila; 8. CSŞ UNIVERSITATEA Craiova.
Clubul Sportiv Şcolar Dinamo Braşov, campion naţional la juniori II, 1997:
MARIAN BLĂNARU, CIPRIAN SILADI, RĂZVAN HERESCU, VALENTIN BERBEANU,
DAN FISCUTEAN, MARIUS DRĂGHICI, ŞTEFAN BOKOR, CIPRIAN JECER, ALIN
BONDAR, LIVIU FLANGEA, ADRIAN PĂTRU, FLORIN PUŞCAŞU, BOGDAN NENIŞCA,
ADRIAN MÂNDRU.
Juniorii de la Braşov cu profesorii VLĂDESCU şi VASILACHE, împreună sau separat,
au fost prezenţi după 1990 aproape an de an în turneele finale. La juniori I campioni în 1990, loc
II la juniori II în 1996 şi în 1997 campioni, dar şi în 1996 la juniori III şi îi vom regăsi şi în
continuare.

CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR III s-a desfăşurat în acelaşi sistem
ca şi la celelalte categorii de juniori. Opt serii şcolare a câte şase echipe de fete şi băieţi, două
semifinale a opt şi finală de opt echipe.
C.N. junioare III. Ediţia 14, 1996-1997. Turneul final la Odorhei.
1. CSŞ Liceul Banyai Odorhei – antrenor: ADALBERT RIGO;
2. CSŞ Bistriţa – antrenor: IULIU CRĂCIUN;
3. CSŞ Turnu Severin – antrenor: ION MILOVAN.
4. CSŞ Sf. Gheorghe; 5. CSŞ Viitorul Cluj; 6. LPS Focşani
Clubul Sportiv Şcolar Liceul Banyai Odorhei- campion naţional la Juniori III 1997:
NOEMI VARGA, KINGA BATO, CECILLIA BATO, KATALLIN JAKAB, CSILLA
ANDREI, EMESE DAL, EMILIA SOLYOM, ERIKA BALASZ, TIMEA KIS, MONICA
TÖRÖK, KINGA DEMEŞ, KATALIN ILUŢ.
Un al doilea succes al Şcolii de Handbal din Odorhei, care îşi confirmă valoarea, cu acest
moment de vârf. Din păcate, în următorii ani, echipele din Odorhei nu vor mai ajunge pe podium.
C.N. juniori III. Ediţia 14, 1996-1997. Turneul final la Baia Mare.
1. LPS Vaslui – antrenor: VIRGIL BEDICOV;
2. CSŞ UNIVERSITATEA Craiova – antrenor: ALEXANDRU TEUTAN;
3. CSŞ COMAT Baia Mare – antrenor: PETRE AVRAMESCU;
4. LEFS BANATUL Timişoara; 5. CSŞ DINAMO Braşov; 6. LEFS Reşiţa;
7. CSŞ Galaţi; 8. LPS CSŞ MIORIŢA Focşani.
Liceul cu Program Sportiv Vaslui, campion naţional la juniori III 1997: FLORIN
TANASE, DRAGOŞ HAMZA, PETRO LIVIŢA, DANIEL RAV, FLORIN DAMIAN,
ANDREI BOICU, ALIN MOLDOVEANU, CLAUDIU DEDICI, ANDREI ABUTOAIE,
IONUŢ GUGLEŞ, IRINEL UNGUREANU, ŞTEFAN BOGDAN. Juniorii din Vaslui au apărut
ceva mai târziu pe podiumul de premiere, cu profesorul LIVIU GUGLEŞ, în 1989-1990 şi 19911992, de două ori locul III la juniori III. În continuare însă nu au mai lipsit din turneele finale şi
tot LIVIU GUGLEŞ, cunoscut deja ca descoperitor de talente, cucereşte pentru Vaslui primul
titlu de campionat naţioal la juniori III în 1990, 1991 şi, probabil, că a avut o oarecare contribuţie
şi la cel din 1997, cu VIRGIL BEDICOV.

ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ în sezonul 1996/1997 a fost, ca niciodată până
acum, unua “plină”, cu o competiţie oficială, Campionatele Mondiale sau Europene, la fiecare
categorie.
La feminin: Senioarele au avut CE în Danemarca- decembrie 1996 (loc 5), Tineretul CM
în Coasta de Fildeş- august 1997 (loc III bronz), Junioarele în Austria- august 1997 (loc 4).
La masculin: NU ne-am calificat la nici un turneu final: Seniori CM în Japonia (doar
locul al doilea în grupa de calificare cu Norvegia), Tineret C.M., în Turcia (doar locul 4, ultimul
după Slovenia, Grecia şi Slovacia – la Atena) şi Juniori C.E. în Estonia (doar locul secund în
grupă, Braşov).

ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIOARELOR, obţinuse deja calificarea pentru turneul
final din decembrie la începutul anului 1996, clasându-se pe locul al doilea în grupa B după
Croaţia, dar înaintea Iugoslaviei şi Bulgariei. Atunci s-a jucat fiecare cu fiecare, tur-retur, la
distanţă de trei-patru zile. Repetăm rezultatele cu Iugoslavia, în ianuarie 1996, la Arad: 31-23 şi
la Krusevak: 17-21, cu Bulgaria, în februarie, scoruri: 25-18 la Galaţi şi 22-22 la Burgas, iar cu
Croaţia: 22-18 la Arad şi 20-14 la Osijek.
Au jucat în cele şase meciuri de calificare: MIHAELA CIOBANU, ELISABETA ROŞU,
CRISTINA DOGARU, OLIMPIA VEREŞ, CARMEN PETCA- portari, MARIANA TÂRCĂ 31
goluri în 5 jocuri, VALENTIN COSMA 15 gol/5 joc, MARILENA PĂTRU 7 gol/4 joc,
MIHAELA APOSTOL 8/6, MELINTE PETRONELA 11/6, ALINA ŢURCAŞ 4/6, ROXANA
GHEORGHIU 25/6, CORINA ŞCHIOPU 3/6, LĂCRĂMIOARA ALEXESCU 9/6, SIMONA
GOGÂRLĂ 2/2, MIHAELA BOBOCEA 2/4, NADINA DUMITRU 2/4, STELUŢA LAZĂR
7/4, ALINA DOBRIN 2/2, LUMINIŢA STROE 0/2.
La aceste meciuri de calificare au participat 20 de jucătoare, fiind şi un criteriu de
selecţie, iar analizele şi concluziile asupra evoluţiei noastre în calificare au stat la baza
programului de pregătire pentru turneul final din decembrie 1996. Din acest motiv am repetat
rezultatele şi lotul din calificare pentru a înţelege mai bine legătura şi uNIŢĂtea etapelor într-un
tot, din ianuarie, până în decembrie 1996, exact un an calendaristic.
Antrenori: CORNEL BĂDULESCU-antr.principal, CONSTANTIN POPESCU
“PILICĂ”- mai întâi consilier, apoi antrenor. Medic: IOAN STRĂUŢ. Aceeaşi pe tot parcursul
anului 1996 şi care în vară lansează şi conduc campania pentru o medalie la C.E. din decembrie
1996 - Danemarca. Obiectivul maximal propus cu intenţii de efort şi mobilizare totală, dar şi ca
element formativ al concepţiei de învingător. Programul propus era structurat pe trei etape cu
perioade mai scurte de pregătire, urmate de competiţie. Se încadrau în pregătire şi perioadele la
club cu desfăşurarea a opt etape de campionat în două turnee şi participarea echipelor de club la
cupele europene.
Etapa I: pregătire centralizată (11 august - 2 septembrie 1996) antrenamente şi jocuri în
Poiana Braşov şi în oraş, finalizate cu un turneu în Croaţia şi Austria.

I. La 11 august 1996, sunt convocate la Bucureşti 18 jucătoare dintre cele care au evoluat
în cele şase meciuri de calificare din ianuarie-martie 1996. A doua zi, un sever control medical
la Institutul de Medicină Sportivă din complexul Lia Manoliu, iar seara, plecarea cu trenul şi
apoi cu autocarul, la Poiana Braşov. În primele cinci zile pregătire mixtă, dimineaţa la Poiana
Braşov, în aer liber, după amiază la Braşov, în sala mare. Apoi o repetare a ciclului de jocuri de
la CE, trei meciuri succesive-pauză şi alte două, tot succesiv, cu Oţelul Galaţi, Rulmentul
Braşov şi Selecţionata Studenţească (care se pregătea pentru C.M. Univ.). În ziua 22 august se
pleacă cu autocarul Rulmentului la un turneu în Croaţia şi Austria, unde vom susţine jocuri de
verificare cu echipele de club PODRAVKA KOPRIVNICA, Croaţia şi HYPOBANK, Austriaîn realitate, exact naţionalele celor două ţări.
Joc 1 Selecţionata BUCUREŞTI-PODRAVKA: 23-22 (11-11) la 24.08.1996, un meci de
mare angajament, extrem de bun pentru stadiul nostru de pregătire.
Joc 2 Selecţionata BUCUREŞTI-PODRAVKA: 25-31 (9-17) la 25.08.1996 ora 11.
De această dată am întâlnit chiar echipa Croaţiei (încă 3 juc. din Zagreb). S-a jucat pentru
public încă o repriză suplimentară în care TÂRCĂ şi COSMA au evoluat la KoprivNIŢĂ, unde
erau legitimate. Echipa îşi continuă călătoria cu autocarul spre Viena pentru alte două jocuri.
Joc 1, BUCUREŞTI-HYPO-SUDSTADT: 24-26 (14-16) la 27.08.1996, ora 18.
Joc adevărat, în care HYPO a aliniat toate vedetele, în fapt echipa Austriei, plus câteva
rusoaice, care încă nu aveau cetăţenie austriacă, dar o vor primi curând.
Joc 2, BUCUREŞTI-HYPO-SUDSTADT: 20-20 (11-10), la 28.08.1996, ora 19.
Un veritabil ROMÂNIA-AUSTRIA, disputat cu mare ambiţie, fără menajamente de
ambele părţi, ca la o competiţie oficială cu puncte. A doua zi managerul-antrenor, celebrul
GUNAR PROCOP declara în presa vieneză: „... cred că am văzut o viitoare finală a
Europenelor din decembrie. Aici la Viena nu s-au jucat prelungiri, acolo vor fi şi noi vom
câştiga”. Am zis că se laudă, dar în ceea ce îi priveşte aşa a fost. Austria a jucat şi a câştigat
finala mică în dauna Germaniei, cea care ne-a luat locul (indirect) de care ne-au despărţit doar
două secunde, atunci când conduceam (26-25) dar am fost egalaţi cu un 7 metri repetat după
fluierul final.
Pe parcursul acestei etape, de aproape trei săptămâni, echipa senioarelor a susţinut opt
meciuri de pregătire, dar nici unul nu poate fi înregistrat în palmares. Patru au fost cu echipe de
club din campionatul intern şi alte patru cu echipe de club din străinătate, deşi era clar că am
jucat cu Croaţia şi Austria.
II. Începe la o săptămână după încheierea turneului al doilea din campionatul intern,
pentru a face loc jocurilor tur-retur din 1/16 cupelor europene. Această etapă -la fel ca celelalte
două- a fost concepută cu o repetiţie generală a celor ce se vor întâmpla la C.E., cu şase jocuri în
opt zile pe structura: trei jocuri succesive (turneul din Danemarca) -pauză- (deplasare retur
Bucureşti), trei jocuri în Macedonia (două jocuri – pauză – joc).

În ziua de 23 octombrie, după doar trei zile de pregătire în sala Antilopa şi un joc şcoală
cu gazdele, se pleacă în Danemarca la un turneu foarte important, Metal Cup.
Această competiţie a fost pentru Federaţia daneză şi cea Europeană, din toate punctele de
vedere o repetiţie generală cu public, cu aproximativ o lună înainte de C.E.
Am avut posibilitatea să jucăm şi să ne antrenăm, în sălile din Vejle şi Frederecia, exact
unde vom juca la C.E. . Am efectuat 4 antrenamente de acomodare şi un joc în Cupă pe suprafaţa
oficială de joc- un plastic special absolut necunoscut pentru noi.
1. METAL-CUP, 25-27 octombrie 1996- Danemarca.
Clasament: 1. Danemarca; 2. Suedia; 3. ROMÂNIA; 4. Slovacia.
Rezultate: cu Slovacia: 25-20 (10-18); cu Suedia: 22-26 (10-14); cu Danemarca: 17-30
(9-13).
* 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: DOGARU, VEREŞ- portari, TÂRCĂ 17 goluri în total, GHEORGHIU 18,
APOSTOL 5, PĂTRU 4, ŢURCAŞ 1, STROE 6, BRICI 2, AMARIEI, GHEORGHE, URDEA,
ALEXESCU 6.
Antrenori: CORNEL BĂDULESCU, CONSTANTIN POPESCU PILICĂ
Subliniem promovarea cu insistenţă a unor jucătoare foarte tinere, 19-21 ani, cu deosebire
dintre campioanele mondiale de tineret, Brazilia '95: STROE, VEREŞ, AMARIEI, URDEA,
GHEORGHE IULIANA, dar şi GHEORGHIU (22 ani), MELINTE (23 ani).
În ultima clipă selecţionata Macedoniei ne anunţa că nu poate veni la Bucureşti. În
imposibilitate de a aduce altă echipă din străinătate, am invitat Oltchimul ca partener, pentru a
realiza repetiţia generală programată. Întărită şi cu două-trei dintre rezervele naţionalei, echipa
din Vâlcea a fost un foarte bun partener de antrenament. În aceste ultime zile ale etapei a doua
am respectat aproape identic programul de la C.E., dimineaţa, antrenament special de ziua
jocului în sala de lângă hotelul Sport din Complexul Lia Manoliu, unde aveam “baza” la
Bucureşti.
Cele trei jocuri de verificare (acum cu Oltchim) au avut loc seara la orele 21, 20 şi 18,
exact ca la C.E., în sala Antilopa, simulând şi călătoria cu autocarul până la locul unde aveam
jocul oficial programat. În continuare, în intervalul 2-18 noiembrie 1996, jucătoarele au plecat la
cluburi pentru jocurile tur-retur din cupele europene, turul 2 sau 3.
Etapa a treia şi ultima s-a desfăşurat la Arad (18-28 noiembrie 1996), cu Trofeul Carpaţi
şi două jocuri cu Iugoslavia. Din nou, o mini-etapă de pregătire, de trei-patru zile şi competiţia
cu trei jocuri succesive, pauză şi alte două.

2. TROFEUL CARPAŢI Ediţia 32, 21-23 noiembrie 1996- Arad.
Clasament: 1. ROMÂNIA 4 puncte; 2. Croaţia 3 pct; 3. ROMÂNIA B. 3 pct; 4. Ungaria
2 pct.
Rezultate: ROMÂNIA A, cu B: 20-22 (12-12); cu Croaţia: 31-24 (17-9); cu Ungaria: 3327 (18-16). * 2 jocuri internaţionale, 2 victorii.
România B, cu Croaţia: 21-21 (10-12); cu Ungaria: 20-24 (10-11).
Surpriză! Pentru prima oară în istoria Trofeului Carpaţi la feminin echipa A este învinsă
de B. Se mai întâmplase la băieţi în 1965 când, la Bucureşti, România B tineret, generaţia cu
GAŢU, MARINESCU, SAMUNGI, PENU, DINCĂ, MOLDOVAN, GORAN (toţi viitori
campioni mondiali) învinge seniorii şi ocupă chiar primul loc în cea mai mare competiţie
internaţională pe care o organizează România. Surpriza nu a fost însă aşa de mare şi are
justificare concretă. Pentru ca toate jucătoarele din lotul care urma să plece să aibă jocuri întregi
în picioare, şapte din lot au evoluat la B şi ambiţionate de situaţia de rezerve şi posibilitatea de a
rămâne acasă au jucat la turaţia maximă. În special Carmen Petca a făcut adevărate minuni în
poartă. Ea a fost chemată în ultimul moment (juca la HYPOBANK), deoarece tânăra CRISTINA
DOGARU, dar şi ILDICO VEREŞ, erau accidentate. La meciul al doilea a trecut la prima echipă
şi acolo a rămas, apărând bine şi foarte bine până la finalul Campionatelor Europene.
Au înscris pentru echipa A: TÂRCĂ 14, PĂTRU 2, MELINTE 1, BRICI 1,
GHEORGHIU 1, ALEXESCU 1, ŢURCAŞ; iar pentru echipa B: GOGÂRLĂ 10, URDEA 4,
IVAN 2, STANCIU 1, GALL 2, IVAN 2.
Antrenor România B (Tineret): CONSTANTIN COJOCARU.
Suita de jocuri în ciclu asemănător cu cel de la C.E. se încheie cu Iugoslavia, la două zile
după Trofeu.
3. DUBLA cu IUGOSLAVIA, 26 şi 27 noiembrie 1996- Arad.
Joc 1, 26.11.1996, scor: 29-25 (13-14). Sârbii au venit cu cea mai bună echipă la data
respectivă şi la pauză conduceau cu un gol. A fost nevoie în vestiar de intervenţia energică a
antrenorilor, care a „trezit” şi pe unele handbaliste care jucau fără un angajament total, cu gândul
la plecarea în Danemarca.
Jocul 2, 27.11.1996, scor: 18-25 (6-10) nu este nici o surpriză. Antrenorii au acceptat
riscul unei înfrângeri (nu la acest scor), menajând din titulare (Cosma, Târcă), insistând asupra
selecţiei pentru locurile 13-15 (erau cinci jucătoare pe trei locuri).
Au jucat: PETCA, TÂRCĂ 15 goluri/1 joc, COSMA 1/1, STROE 1/2, DRĂGĂNESCU
2/1, ALEXESCU 3/2, APOSTOL 1/2, BRICI 0/2, BOBOCEA 2/2, ŢURCAŞ 5/2, PĂTRU 5/2,
MELINTE 2/2. Sunt exact cele 15 care vor face deplasarea.

Accidentările numeroase erau şi semnul unei oboseli (uzură) cauzate de un program
extrem de încărcat: campionat, cupe europene, jocuri internaţionale de pregătire - cca. 18-20
meciuri în trei luni (septembrie, octombrie, noiembrie 1996).
Tocmai aceste accidentări sau leziuni mai vechi nerezolvate, au făcut ca din lot să
lipsească unele din cele mai talentate campioane mondiale de tineret- Brazilia 1995: STELUŢA
LAZĂR, ALINA DOBRIN, SIMONA GOGÂRLĂ.
Renasc din nou speranţele pentru această generaţie, cu lideri de necontestat, mai ales
celebrul cuplu COSMA-TÂRCĂ (pivot-inter), dar şi a altor jucătoare care formau deja o echipă.
Cei mai optimişti sperau chiar la o medalie sau măcar calificarea în semifinale, dar se mulţumeau
cu un loc 5, cu care să ne asigurăm calificarea la C.M. viitor, unde se dorea neapărat o medalie,
prin întegrarea a cel puţin patru-şase de la Tineretul C.M. Brazilia 1995.
CAMPIONATELE EUROPENE-SENIOARE Ediţia II-a, Danemarca. VEJLE, BRONDBY,
HERNING, FREDERICIA, 6-15 decembrie 1996.
Sistemul de desfăşurare era identic la toate Campionatele Europene, indiferent de
categorie. În turneul final ajungeau, după caliicări pe grupe de patru numai 12 echipe.
Repartizate în două grupe de şase echipe, jucau un tur, fiecare cu fiecare, deci cinci meciuri în
şase zile.
Locurile 1 şi 2 din fiecare grupă jucau semifinale “încrucişat:” 1 seria A, cu 2 seria B şi 1
seria B, cu 2 seria A. În finala mare pentru locurile 1-2 se întâlneau învingătoarele şi în cea mică
pentru 3-4, învinsele. Echipele clasate pe locurile 3, 4, 5, 6 jucau direct pentru clasament, locul 3
seria A, cu 3 seria B; pentru 5-6, loc 4 A-B; pentru 7-8, loc 5 A-B; pentru 9-10 şi loc 6 pentru
11-12. Cele două grupe preliminarii stabilite prin tragere la sorţi, cu capi de serie şi urne
valorice.
Grupa A: Danemarca, Ungaria, Croaţia, Suedia, Austria, Polonia.
Grupa B: Germania, Rusia, Norvegia, ROMÂNIA, Lituania, Ucraina.
În grupa noastră, favorita principală era Norvegia, pe podium la ultimele CE 1994 şi CM
1995, apoi Germania, Rusia şi România. Era o serie foarte grea.
EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIA LA C.E. SENIOARE, 1996:
1. ROMÂNIA – Germania: 21-22 (12-11)

Turul preliminar

Grupa B;

2. ROMÂNIA – Rusia: 29-26 (15-14)

Turul preliminar

Grupa B;

3. ROMÂNIA – Lituania: 32-26 (16-12)

Turul preliminar

Grupa B;

4. ROMÂNIA – Ucraina: 24-22 (13-13)

Turul preliminar

Grupa B;

5. ROMÂNIA – Norvegia: 26-26 (16-12)

Turul preliminar

Grupa B;

6. ROMÂNIA – Croaţia: 23-17 (9-10)

Joc clasament

locuri 5-6.

Linie clasament - 6 jocuri: 4 victorii, 1 egal, 1 pierdut, 155-139 golaveraj , 9 pt. Locul V.
Clasament general: 1. Danemarca; 2. Norvegia; 3. Austria; 4. Germania; 5. ROMÂNIA;
6. Croaţia; 7. Rusia; 8. Suedia; 9. Ucraina; 10. Ungaria; 11. Polonia; 12. Lituania.
ROMÂNIA loc 5, calificare directă la C.M. 1997.

JOCUL 1: ROMÂNIA – Germania: 21-22 (11-12), R-II: 10-10, la VEJLE, în ziua de
6.12.1996 ora 21, sala principală a Complexului Cultural Sportiv, cu 4.000 de locuri, mai existau
în jurul ei încă trei săli mari şi o sală de expoziţii unde se puteau aşeza lejer două terenuri de
handbal seperate de pereţi mobili având şi locuri pentru spectatori.
Un meci extrem de important pentru ambele echipe, fiindcă din prima zi a CE ne găseam
în faţa “unei finale pentru locul I sau II” în Grupa B care te putea propulsa în semifinale, să lupţi
pentru o medalie sau te arunca în partea a doua a clasamentului.
Despre joc, mai întâi din presa nordică: “Am asistat la un joc extrem de spectaculos şi
echilibrat, de 12 ori s-a consemnat pe tabelă egal şi poate aşa trebuia să se termine, era mai
corect. ...Două echipe puternice, de valoare, candidate la o medalie, s-au înfruntat la VEJLE,
jucând de la egal la egal. Germania nu ne-a convins, în timp ce România a fost o surpriză
plăcută, dar fără noroc”.
În minutul 9 aveam un avans mic (4-3), dar în următoarele trei minute primim şase goluri
şi înscriem doar unul (5-9). A fost un şoc, ne revenim însă repede şi egalăm (9-9 minutul 16). De
aici, se merge cap la cap: fiecare conduce cu maxim două goluri, celălalt egalează şi aşa de încă
11, ori până la final. Ultima oară a fost 21-21, cu trei minute înainte de final. Aveam mingea pe
pivot, şut şi bară, atacă Germania, nici nu observăm când intră EVA KISS (33 ani), care nu
jucase până acum şi nici în meciurile de pregătire din vară. Nimeni nu o marchează şi înscrie cu
o aruncare de pe sol, tip “glonţ la freză” peste apărare şi peste portar, gol 21-22 şi Eva este
scoasă afară pe bancă, unde a stat tot meciul. “Maurul şi-a făcut datoria”. Mai sunt 50 de
secunde, aruncăm la poartă, dar în bară, reluăm şi urmeazăaltă bară. Colosal, toate astea în
ultimele secunde, ratând şansa unui egal, pe care noi spuneam că îl merităm.
JOCUL 2: ROMÂNIA – Rusia: 29-26 (15-14), R-II: 14-12, în turul preliminar B, la
Vejle, 07.12.1996, ora 18. Şi în acest caz adversarul nostru era mare favorit, atât în presă cât şi
printre tehnicieni, deşi nu mai era cea dinainte de 1990, de trei ori campioană mondială, când
reprezenta marele URSS.
Începutul jocului confirmă pronosticul: în minutul 5 era un 0-5 sec şi de necontestat,
”revenim însă din pumni” şi, în următoarele cinci minute egalăm, ca şi când nu a fost nimic. De

pe margine, antrenorii arătându-se foarte calmi şi stăpâni (numai ei ştiu cum au realizat asta) în
loc să le certe, le încurajează, chiar le aplaudă pentru orice mică realizare. Aşa treptat dispare
crisparea şi teama de o înfrângere, catastrofă, care le paraliza.
Brusc după egalare îşi dau seama ca pot câştiga şi pun stăpânire pe joc. Mariana Târcă
redevine liderul echipei şi, deşi marcată cu stricteţe, înscrie nouă goluri. Este secondată cu succes
de mai tânăra Roxana Gheorghiu (22 ani) cu şase goluri şi de Lidia Drăgănescu cu cinci goluri
(revenită după aproape doi ani de absenţă de la naţională) şi de Mihaela Bobocea (22 ani), cu
două goluri. O linie de nouă metri de aur, care a înscris 22 goluri, din 29 ale echipei. Dar a mai
fost şi Vali Cosma, care a făcut legea pe semicercul advers, cu cinci goluri şi cinci de 7m obţinuţi
şi Carmen Petca, din nou bine spre foarte bine în poartă, dar mai ales constantă.
O victorie mare, care ne readuce în cursa pentru semifinale.
JOCUL 3: ROMÂNIA – Lituania: 32-26 (16-12), R-II: 16-14, la VEJLE, 08.12.1996,
ora 18.
Un joc în care am condus şi am controlat ostilităţile de la cap la coadă, forţând numai atât
cât a trebuit. Antrenorii rulează tot lotul şi schimbă frecvent sistemul de apărare. Spre finalul
jocului intervine o relaxare periculoasă şi Lituania se apropie la trei goluri (25-22) în minutul
51, dar, în următoarele nouă minute, revenim la normal cu un plus de şase goluri.
JOCUL 4: ROMÂNIA – Ucraina: 24-22 (13-13) R-II: 11-9. După ziua de pauză şi
euforia victoriilor asupra Rusiei şi Lituaniei, echipa se pune mai greu în mişcare şi mai ales în
prima repriză nu reuşim să ne facem jocul.
În minutul 17 ne conduceau cu trei goluri (7-10), pe fondul unor ratări mari în relaţia unul
la unul, dar şi a unei apărări mult prea “blândă” faţă de a lor, recunoscută ca foarte dură. Cu
eforturi mari echilibrăm jocul la începutul RII, 15-15 minutul 35, de aici ne revenim şi ne
detaşăm clar 23-17 (+6). O nouă relaxare în aşteptarea fluierului final al unei victorii categorice
şi noi vom mai înscrie doar un gol, şi primim cinci, fără a fi în pericol să pierdem jocul. Se
evidenţiază VALI COSMA, cu şase goluri din şapte aruncări şi cu şase de 7m obţinute.
JOCUL 5: ROMÂNIA – Norvegia: 26-26 (16-12), R-II 20-14, la Frederecia,
11.12.1996, ora 17. A fost jocul decisiv pentru a fi sau a nu fi în semifinale, după înfrângerea cu
Germania. Era jocul de care ne temeam cel mai mult, în primul rând datorită atmosferei extrem
de favorabile echipei Norvegiei. În prima repriză dominăm categoric o echipă a Norvegiei
superîncrezătoare care credea că venise să îndeplinească o formalitate. Conducem cu trei-patru
goluri permanent, la pauză avem un plus de patru goluri şi jocul ne mergea. În minutul 32 era 1813, un plus de cinci goluri, liniştitor oarecum, în minutul 40 era: 20-16.
Mai sunt trei minute, conducem cu două goluri şi avem mingea. O jucăm foarte calm încă
două minute şi 30 de secunde, victoria şi calificarea se părea că le avem în buzunar. GREŞEALĂ
FATALĂ, fiindcă norvegiencele ies om la om la centru. Sala este un vulcan, iar pe teren – o
luptă acerbă. Mariana este atacată dur, imediat la centru. Cu greu se desprinde din fault şi

culmea, este eliminată pentru ripostă! O mare greşeală de arbitraj, urmată de una şi mai mare: li
se dă mingea, protestăm în zadar - primim gol: 26-25.
Avem mingea, un gol în plus şi 25 secunde de joc, dar şi un om în minus.
După centrare, pierdem mingea din nou la un fault ordinar nevăzut de cei doi arbitri care
văd în schimb protestele lui COSMA şi o elimină. Rămânem în patru jucătoare contra şase şi mai
sunt 10 secunde, ...mai sunt trei secunde şi 7 m la extrema dreapta care era liberă (jucam în patru
în apărare). Deci 7 m şi două secunde. Execută o norvegiană venită de pe bancă şi mingea intră
în poartă, după semnalul sirenei de final de meci. De la masa oficială se arată clar că golul nu
este valabil. Bucurie imensă pentru noi, scor: 26-25 şi calificare în semifinale. Urmează discuţii
şi confruntări, care vor dura 35 de minute. Toţi oficialii E.H.F. şi I.H.F. vin la masa oficială, de
asemenea şi noi, prin antrenorul federal REMUS DRĂGĂNESCU, şi conducătorul delegaţiei,
MIHAI STARK, pe atunci secretar general al F.R.H.. Acesta vine înarmat şi cu un regulament
în limba germană, ceilalţi le aduc şi pe cele în franceză şi engleză, limbile oficiale ale I.H.F.
După 35 de minute de la fluierul final care confirma rezultatul: 26-25 şi calificarea în
semifinale, se hotărăşte repetarea loviturii de la 7m pentru Norvegia. Se înscrie şi scorul final
este egal 26, cu care noi pierdem locul al doilea în grupă şi posibilitatea de a lupta pentru o
medalie.
Toate acestea, la 35 de minute de la fluierul final, timp în care jucătoarele au rămas pe
teren şi publicul aştepta cu sufletul la gură, în linişte hotărârea juriului. Fapt care nu s-a mai
întâmplat la o competiţie oficială I.H.F. sau E.H.F.
Clasament grupa B preliminară: 1. Norvegia; 2. Germania; 3. ROMÂNIA; 4. Rusia; 5.
Ucraina; 6. Lituania.
Clasament grupa A: 1. Danemarca; 2. Austria; 3. Croaţia; 4. Suedia; 5. Ungaria; 6.
Polonia.
Ocupând locul 3 în grupă vom juca pentru 5-6 cu Croaţia, echipa clasată pe aceeaşi
poziţie în cealaltă grupă.
JOCUL 6: ROMÂNIA – Croaţia: 23-17 (9-10) R-II: 14-7, la FREDERECIA în
13.12.1996, ora 20. Deziluzia era mare pentru întreaga echipă faţă de ratarea calificării în
semifinale. Era acum însă absolut necesar să câştigăm cu Croaţia, fiindcă locul 5 era ultimul care
asigura calificarea directă la C.M. din 1997. Am început bine jocul, conducând cu două şi trei
goluri până la 7-4 (+3) minutul 15, după care “ne relaxăm” şi, în şapte-opt minute primim cinci
goluri şi nu înscriem nimic: 7-9 (-2). Revenim în final dar nu putem egala (9-10) la sfârşitul
reprizei.
Începe RII în forţă: primele şapte atacuri sunt tot atâtea goluri, primind doar trei, scor: 1613. De aici, conducem lejer jocul şi pe tabelă şi în teren. În final, o victorie frumoasă, la şase
goluri şi locul 5 în clasamentul general.

Cu numai o singură înfrângere şi un egal, din şase jocuri, doar locul 5 ni se pare nedrept,
dar aşa era sistemul la C.E. cu numai 12 echipe. Sigur că, prin prisma ultimelor clasări ale
naţionalei: locul 11 la prima ediţie a C.E. din 1994 şi 7 la CM din 1995, acest loc 5 este un pas
înainte. Având în vedere egalul cu Norvegia (loc II la C.E.) şi “aventurile” de la acest meci, pe
care noi spunem că de drept l-am câştigat cu 26-25, se poate aprecia că echipa a avut o
comportare bună şi erau speranţe reale pentru o medalie în viitorul apropiat.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA-senioare LA C.E. DANEMARCA, 1996
1. PETCA CARMEN -portar; Gramicar Croaţia; 29 ani; 1,76m/7 2 kg;
6 joc;

1 gol/

2. VEREŞ OLIMPIA -portar; Silcotub Zalău; 21 ani; 1,78m/66 kg;
4;

0/

3. KEREKEŞ ILDICO -portar; Şuiorul Baia Mare; 21 ani; 1,78m/72 kg;
2;

0/

4. TÂRCĂ MARIANA –inter stânga; Podravka Croaţia; 34 ani; 1,76m/71 kg;
6;

40/

5. COSMA VALENTINA - pivot; Podravka Croaţia; 33 ani; 1,77m/70 kg;
6;

26/

6. DRĂGĂNESCU LIDIA-inter stânga; Borussia Germania; 29 ani; 1,80m/76 kg;
6;

21/

7. APOSTOL MIHAELA -centru; Oltchim Rm. Vâlcea; 25 ani; 1,73m/66 kg;
3;

3/

8. MELINTE PETRONELA -ext. stg; Oltchim Rm. Vâlcea; 23 ani; 1,72m/70 kg;
5;

2/

9. STROE LUMINIŢA -pivot; SIDEX Galaţi; 20 ani; 1,75m/67 kg;
2;

3/

10. ŞCHIOPU CORINA -pivot; RAPID Bucureşti; 24 ani; 1,82m/76 kg;
3;

2/

11. PINTILIE LĂCRĂMIOARA -centru; SIDEX Galaţi; 29 ani; 1,71m/57 kg;
3

5/

12. BOBOCEA MIHAELA -ext. dr.; LJUBLJANA Croaţia; 22 ani; 1,71m/57 kg;
5;

5/

13. ŢURCAŞ ALINA –inter stânga; SILCOTUB Zalău; 24 ani; 1,78m/72 kg;
6;

3/

14. GHEORGHIU ROXANA-inter stg; Oltchim Rm. Vâlcea; 22 ani; 1,82m/75 kg;
6;

28/

15. PĂTRU MARINELA -ext.dr.; OLTCHIM Rm. Vâlcea; 24 ani; 1,74m/67 kg;
6;

20/

Antrenori: CORNEL BĂDULESCU, CONSTANTIN POPESCU PILICĂ.
Medic: IOAN STRĂUŢ.
Au mai jucat în meciurile de calificare: ALINA DOBRIN-RATB, Rapid Bucureşti;
STELUŢA LAZĂR- Oltchim Rm. Vâlcea; ELISABETA ROŞU-Oltchim Rm. Vâlcea;
CRISTINA DOGARU; IULIANA GHEORGHE-RT Bucureşti; NADINA DUMITRU- Şuiorul
Baia Mare.
Au mai participat în cantonamente şi jocuri de pregătire: MIHAELA CIOBANU- Rapid
Bucureşti; DELIA ŞOPÂRLĂ; ILEANA MAIORESCU-Rulmentul Braşov; LUMINIŢA
HUŢUPAN-Fibrex Săvineşti; CARMEN BUCESCHI-Şuiorul Baia Mare; MAGDALENA
URDREA-Oltchim Rm. Vâlcea; SIMONA GOGÂRLĂ; ISABELA PARASCHIV.
Golgeter România şi loc 3 la general: MARIANA TÂRCĂ 40 goluri.
PALMARES 1996-1997 SENIOARE: 11 jocuri, 7 victorii, 1 egal, 3 pierdute.
Activitatea centralizată a echipei naţionale a senioarelor va fi reluată abia în vară, când în
luna august au fost două acţiuni precedate de un foarte scurt cantonament: trei jocuri de pregătire
cu Germania şi un joc cu Ungaria. Încadrându-se ca o primă etapă a pregătirilor pentru C.M.
1997 din Germania, detalii în secţiunea 1997/1998.
ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET - feminin, a avut în sezonul internaţional
1996/1997, un obiectiv major: Campionatele Mondiale - August 1997 în Côte d’Ivoire (Coasta
de Fildeş), primele Mondiale în Africa. Echipa noastră era calificată direct în turneul final,
datorită locului I şi titlului de campioane mondiale obţinute la ediţia anterioară din Brazilia 1995.
Pentru noua generaţie de tineret, născute 1977-1978, era o datorie de onoare, în plus, să menţină
echipa la acelaşi nivel cu obiectiv: “în cel mai rău caz” o medalie. Scăpaţi de grijile calificării,
antrenorii, la început DUMITRU MUŞI şi MIRCEA BUCĂ, vor întocmi un plan cu accent pe
pregătire şi mai puţin pe competiţie.
Într-o primă etapă sunt convocate la Timişoara 18 jucătoare, care după un cantonament de
pregătire (16-23 februarie) se vor deplasa în Macedonia, la primul lor turneu internaţional mai
important.

1. TROFEUL MACEDONIA 23 februarie – 1 martie 1997- SCOPJIE. Au fost
convocate, pe lângă cele care au participat la C.E. anterior din Polonia (locul 6): CONDREA,
CIOCULEASA, GRAS- portari, NĂPAR, NICOLESCU, MINCAN, GÂSCĂ, NEAGU,
AMARIEI, VIŞAN, SANDU, GALAI, NEMEŞ, TRAICĂ, FLOREA şi alte şapte jucătoare spre
selecţie: KIRALY- portar, TUDORACHE, POPA, BOBE, NĂNIŢĂ, BORITZ, MIHUŢ.
La turneul de la Skopjie au participat opt echipe, jucându-se în două serii şi direct finale.
Clasament: 1. Iugoslavia senioare; 2. HYPOBANK Viena; 3. Macedonia senioare; 4.
Bulgaria senioare; 5. ROMÂNIA tineret; 6. Ucraina; 7. Macedonia tineret; 8. Slovacia.
Rezultate: cu Iugoslavia senioare: 23-31 (13-17); cu HYPOBANK Viena: 19-30 (14-13);
cu Macedonia tineret: 27-13 (13-6), prin jocul rezultatelor în loc de locul 2 ne-am clasat pe 3 şi
am jucat “finala” pentru 5-6; cu Ucraina: 27-25 (14-10). * 4 jocuri: 2 victorii, 2 pierdute.
S-au remarcat AMARIEI, golgeteră, cu 41 goluri, ANA MARIA POPA, IONELA
BOBE, LILIANA TUDORACHE, VIORICA MINCAN şi portarii IULIANA CIOCULEASA şi
DANIELA CONDREA.
Jucătoarele pleacă la cluburile lor şi sunt convocate în perioada 6-9 martie pentru o mini
sesiune de testare şi control la Bucureşti. Un număr de 24 de jucătoare, născute 1977-1978, din
cele 28 aflate pe lista lotului lărgit, atestate de Colegiul de Antrenori, au fost convocate la
Hotelul Sport din Complexul Naţional. În prima zi s-a efectuat un sever control medical la
Institutul de Medicină Sportivă, spre seară norme de control pe stadion şi în sală. În ziua a doua
s-au efectuat testări de calităţi psiho-motrice la C.M. şi pe stadion, iar seara antrenament. În ziua
a treia dimineaţa, antrenament şi joc cu trei echipe.
Au fost convocate: CONDREA, POPA de la Hidro-Constanţa, CIOCULEASA, BOBE,
NICOLESCU, GRIGA- Vâlcea, TUDORACHE, MIHUŢ- Zalău, RUJAN-BLEJUSCĂ-CSŞ
Bacău, NĂPAR- Rapid Bucureşti, GÂSCĂ- CSŞ6 Bucureşti, SANDU- Săvineşti, CUCU- CSŞ
Vaslui, AMARIEI, KIRALY- CSŞ2 Cluj, GALAI- Kisodra, AMITRICIOAIEI- LPS Iaşi.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, MIRCEA BUCĂ.
Medic: IOAN STRăUŢ.
2. DUBLA CU ELVEŢIA, 24 şi 25 mai 1997- Bucureşti.
Jocul 1: 24 mai 1997, scor: 26-23 (12-12); Jocul 2: 25 mai, scor: 30-24 (16-8).
* 2 jocuri, 2 victorii.
Au jucat: CONDREA, KIRALY, CIOCULEASA- portari, NĂPAR 7 goluri, MINCAN 8,
POPA 8, PAVEL 9, BOBE 5, NEAGU 9, GÂSCĂ 3, LILIANA TUDORACHE 6,
NICOLESCU, GRIGA 1, MIHUŢ. După această dublă întâlnire care a avut şi rolul unei selecţii

şi reducere a lotului, jucătoarele au plecat la echipele de club pentru finalul de campionat,
încheierea anului şcolar.
În vară lotul de tineret actual parcurge suita: cantonament la mare (15-18 iunie 1997), cu
antrenamente pe plajă şi în sală, plus două jocuri cu lotul de junioare aflat şi el la Constanţa. A
urmat apoi cantonamentul de la Sf. Gheorghe (2-10 iulie 1997), locul preferat al loturilor de
tineret şi junioare.
După aceste cantonamente, consacrate pregătirilor de bază şi speciale (ultimul), urmează
etapa jocurilor internaţionale de verificare, care, din lipsă de adversari, s-a redus la o singură
acţiune.
3. DUBLA CU UNGARIA, 12 şi 13 iulie- TISZAFÜRED. Deplasarea s-a efectuat cu
autocarul direct de la Sf. Gheorghe pe ruta Oradea, cu un popas de o noapte la Băile Felix, apoi
Budapesta şi TISZAFURED (pe malul lacului Balaton).
Jocul 1 la 12.07.1997, scor: 27-21 (9-10) şi 13.07.1997, scor: 28-21 (11-14).
*2 jocuri, 2 victorii.
Rezultate bune şi încurajatoare doar cu câteva zile înainte de începerea C.M. .
Au jucat: CONDREA, KIRALY, NăPAR 1 gol, AMARIEI 18, MINCAN 6, NEAGU 5,
NICOLESCU 2, GÂSCĂ 2, TUDORACHE 2, BOBE 2, GRIGA 6, CIULEANDRA.
Returul s-a făcut pe acelaşi traseu cu punct final Poiana Braşov sosire în 14 iulie. A urmat
un cantonament final, la început cu antrenamente mixte în Poiană şi la Sala din Braşov, apoi în
ultimele zile un ciclu de 3 jocuri cu echipe din campionatul intern, Rulmentul, Rapid şi Oţelul.

4. CAMPIONATELE MONDIALE DE TINERET- FEMININ. Ediţia 11-a,
30.07-10.08.1997- COASTA DE FILDEŞ
La Mondialele de tineret ROMÂNIA a cunoscut succese chiar de la început. În anul 1967
Federaţia din Olanda propune organizarea unor Campionate Mondiale pentru tineret şi se
angajează să organizeze această primă ediţie, atât la fete cât şi la băieţi. Însuşi preşedintele I.H.F.
din acea vreme, Hauss Bauman, înmânează Cupa căpitanilor de echipă: MIOARA-NICOLAE
VOICU- la fete şi CRISTIAN GAŢU- la băieţi, precum şi medalii tuturor jucătorilor(e).

Peste mult timp, în anul 1997, Federaţia Internaţională comunică organizarea
Campionatelor Mondiale de tineret, cu prima ediţie în România, la fete, ca o palidă recompensărecunoaştere zicem noi, a dreptului nostru la un prim titlu. La băieţi s-a organizat în Suedia (locul
al doilea în Olanda), ceea ce arată odată în plus existenţa acelei prime competiţii. Am repetat
această poveste pentru că în ziua de astăzi foarte puţini o cunosc. În ISTORIE noi am denumit-o
ediţia zero spre amintire şi repararea orgoliului nostru. Sistemul de desfăşurare, la început cu
înscriere, după trei-patru ani prin calificări, a suferit modificări. De la ediţia a 11-a se acceptă
doar 16 echipe în turneul final, care vor juca în patru grupe a patru echipe, în preliminarii, apoi
ca la sistemul cupelor eliminatorii: optimi, sferturi, semifinale şi finale, plus finala pentru loc 5-6
şi 7-8.
Şansele noastre la aceste C.M. tineret erau la nivel ridicat datorită şi titlului cucerit în
1995 şi a rezultatelor recente ale echipei. Nici nu se punea problema unui alt obiectiv decât o
medalie şi mai precis de aur. Vom juca în turul preliminar Grupei A cu Portugalia, Coreea şi
Coasta de Fildeş, ţara organizatoare.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIA TINERET feminin LA CM 1997
1. ROMÂNIA – Coasta de Fildeş: 35-13 (18-8) Turul preliminar Grupa A;
2. ROMÂNIA – Portugalia: 26-20 (12-8)

Turul preliminar Grupa A;

3. ROMÂNIA – Coreea: 29-25 (14-11)

Turul preliminar Grupa A;

4. ROMÂNIA – Slovacia: 31-14 (18-4)

Optimi de finală;

5. ROMÂNIA – Japonia: 25-18 (11-10)

Sferturi de finală;

6. ROMÂNIA – Rusia: 22-24 (13-14)

Semifinale;

7. ROMÂNIA – Norvegia: 27-26 (15-15)

Finala mică pentru 3-4.

Linie de clasament – 7 jocuri: 6 victorii, 1 pierdut, 195-140 golaveraj, 12 puncte. Locul
III.
Clasament: 1. Danemarca; 2. Rusia; 3. ROMÂNIA; 4. Norvegia; 5. Koreea; 6. Portugalia;
7. Slovacia ; 8. Japonia; 9. Franţa; 10. Ungaria; 11. Turcia; 12. Brazilia; 13-15: Slovacia; Coasta
de Fildeş; Angola.
ROMÂNIA, loc III, medalia de Bronz.

JOCUL 1: ROMÂNIA – Coasta de Fildeş: 35-13 (18-8), RII: 17-5, la
JAMDUSSOUKO, 30.07.1997. Victorie relativ uşoară, la scor, în faţa unei echipe la începutul
carierei.
Pentru noi a fost un meci de încălzire şi acomodare în condiţii speciale, mai ales de climă
ale unei ţări africane. Gazdele “Côte D'ivoire” organizau pentru prima oară o competiţie oficială
IHF. Fosta colonie franceză a fost sprijinită total de federaţia de la Paris, care o avea “în tutelă”.
Erau la începutul activităţii de performanţă, în timp, nu puţini jucători şi jucătoare din această
mică ţară africană au ajuns în Europa, mai ales în Franţa.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, MIRCEA BUCĂ.
JOCUL 2: ROMÂNIA – Portugalia: 26-20 (12-8), R-II: 14-12, la 01.08.1997. A fost
un meci mult mai greu decât ne aşteptam, dar problema câştigătorului nu s-a pus, chiar dacă în
R-II au venit, aproape, la un gol, doar pentru câteva secunde.
JOCUL 3: ROMÂNIA – Coreea: 29-25 (11-14), R-II: 18-11, la 03.08.1997. După
aprecierea majorităţii reporterilor sportivi, a fost unul din cele mai frumoase şi spectaculoase
jocuri ale acestui C.M. Fetele noastre au dovedit că pot juca în viteză, cu abilităţi tehnice în
ritmul extrem de rapid, arhicunoscut al coreenilor şi în acelaşi timp să şi câştige clar meciul.
A treia victorie consecutivă şi primul loc în turul preliminar A. Mass-media începe să ne
bage în seamă, amintindu-şi că suntem campioni mondiali entitre- locul I, Brazilia, 1995.
Clasament Grupa A: 1. ROMÂNIA 6 puncte; 2. Portugalia 4 puncte; 3. Coreea; 4. Coasta
de Fildeş 0 puncte.
JOCUL 4: ROMÂNIA – Slovacia: 31-14 (18-4), RII: 13-14, la 05.08.1997, în oraşul
JAMOUSSOUKU, unde s-au desfăşurat primele 4 meciuri ale echipei noastre. Clasarea pe
primul loc în turul preliminar ne-a dat şansa de a juca în optimi cu locul 4 din grupa A. Slovacia,
o echipă care nu putea să ne pună nici o problemă. Era important fiindcă de aici toate meciurile
sunt eliminatorii, în sensul că orice joc pierdut te exclude din primele patru locuri.
A fost un meci în care echipa noastră, pur şi simplu a făcut demonstraţie, aplicând
scheme, antrenorii “rulând“ tot lotul.
JOCUL 5: ROMÂNIA – Japonia: 25-18 (11-10), R-II: 14-8, “în sferturi de finală”, la
ABIDJAN, 7.08.1997. Trebuie să recunoaştem că, după jocul bun din repriza I, am avut mari
emoţii în a doua, mai ales că antrenorii au încercat să menajeze unele jucătoare pentru marele
derbi cu Rusia.
JOCUL 6: ROMÂNIA – Rusia: 22-24 (13-14), R-II: 9-10, la ABIDJAN, 08.08.1997,
contând ca primă semifinală a C.M. A fost singura înfrângere a echipei România Tineretfeminin, în acest C.M. , dar suficientă pentru a nu putea juca în finala pentru aurul ce-l visam.

Trebuie să recunoaştem că la început am avut un parcurs mai uşor cu 5 victorii de
necontestat în serie. A fost şi bine şi rău: bine, fiindcă au căpătat încredere, dar rău, fiindcă s-a
remarcat o scădere vizibilă a combativităţii, mai bine zis a “răutăţii” în apărare.
Jocul a fost un adevărat război, jucat de rusoaice “la rupere” şi asta din primul minut.
Surprinse, fetele noastre fac un pas înapoi, primim goluri uşoare şi noi muncim din greu pentru
un gol. Ne revenim pe parcurs şi vom juca de la egal la egal (minus durităţile), dar mica diferenţă
de un gol rămânea, mărindu-se la două în final.
JOCUL 7: ROMÂNIA – Norvegia: 27-26 (15-15), R-II: 13-12 în finala mică pentru
locul 3/4, la ABIDJAN, 10.08.1997. “O adevărată finală, care a avut de toate: spectacol,
suspans, momente dramatice, combativitate maximă, ....oricare din aceste echipe poate fi
campioană” – citat din presa nordică. Noi spunem că tineretul revine pe podium şi va fi
începutul unei perioade de succese a handbalului feminin juvenil începând cu titlul din 1995. În
acelaşi timp dă speranţe că va veni şi vremea senioarelor cât de curând, era normal şi logic.
Această medalie de BRONZ la C.M. Tineret care se alătură celei de la prima ediţie în
1997 şi, bineînţeles, Aurul din Brazilia 1995, reprezintă o deosebită performanţă, cu atât mai
mult cu cât la CE din anul anterior 1996, ne clasam doar pe locul 6, având formaţia de bază opt
din cele de acum.

LOTUL ROMÂNIEI, TINERET- feminin, la C.M. 1997.
LOCUL III, medalie de bronz
1. CONDREA DANIELA -portar, Hidro-Constanţa, 20 ani, 1,76m/68 Kg, 0gol/ 6joc;
Debut CSŞ Constanţa; prof. Ion Puşcaşu;
2. CIOCULEASA IULIANA - portar, Oltchim, 20 ani, 1,80/67, 0/5;
Debut Oltchim R.Vâlcea; prof. Maria Ciulei;
3. KIRALY ESTERA - portar, Univ.-Cluj, 20 ani, 1,70/70, 0/2;
Debut CSŞ Zalău; prof. Elena Tadici;
4. GRIGA TEODORA - portar, Univ.- Cluj, 19 ani, 1,75/69, 5/6;
Debut LEFS Bistriţa; prof. Ducu Găvan, Iuliu Crăciun;
5. NĂPAR ELENA - centru, Rapid Bucureşti, 20 ani, 1,71/70, 10/7;
Debut CSŞ2 Bucureşti; prof. Diac Isidor, Grigore Niţă;

6. LEONTE ELENA - pivot, Antilopa Bucureşti, 19 ani, 1,74/70, 10/7;
Debut Antilopa Bucureşti; prof. Florica Iliescu
7. AMARIEI CARMEN - int. st., Univ.- Cluj, 19 ani, 1,82/80, 53/7;
Debut CSŞ Cluj; prof. Gheorghe Mărgineanu;
8. NICOLESCU FLORINA - ext. st., Oltchim, 19 ani, 1,73/60, 3/3;
Debut CSŞ Piteşti; prof. Rodica Dinu;
9. MINCAN VIORICA - int. dr., Oţelul Galaţi, 19 ani, 1,75/66, 14/7;
Debut CSŞ Craiova; prof. C-tin Tosum;
10. BORITZ IONELA - inter, Oţelul Galaţi, 19 ani, 1,76 /68, 1/1;
Debut CSŞ Galaţi; prof. Dan Patache;
11. TUDORACHE LILIANA - ext. st., Oţelul Galaţi, 20 ani, 1,60 /63, 22/7;
Debut CSŞ2 Bucureşti; prof. Amarandei Victoria, Niţă-Rădulescu;
12. POPA ANA MARIA - int. dr., Hidro-Constanţa, 20 ani, 1,84/79, 13/7;
Debut CSŞ Roman; prof. Ion Holban;
13. BOBE IONELA - pivot, Oltchim Rm. Vâlcea, 20 ani, 1,78/74, 32/ 7;
Debut CSŞ Buzău; prof. Nicolae Moşneagu;
14. NEAGU IRINA - ext. st., LPS Piteşti, 19 ani, 1,70/61,

17/ 7;

Debut CSŞ Piteşti; prof. Rodica Dinu;
15. GÂSCĂ NICOLETA - ext. dr., CSŞ6 Bucureşti, 19 ani, 1,74/70, 17/ 7;
Debut CSŞ6 Bucureşti; prof. Popescu Doina, Mureşan Ileana.
Golgetera echipei: CARMEN AMARIEI 53 goluri şi locul 3 la general.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, MIRCEA BUCĂ.
Medic: IOAN STRĂUŢ.

Arbitri din partea României: ŞERBU/ DOBRE.
PALMARES 1996-1997 TINERET-feminin: 15 jocuri, 12 victorii, 3 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIOARELOR (1996-1997) avea în calendarul
internaţional o competiţie extrem de importantă, de altfel singura oficială la nivel de EHF,
respectiv Campionatele Europene de Junioare (YOOTH, în versiunea E.H.F.), care s-a desfăşurat
în august 1997 în Austria.
Era a treia ediţie. La prima, în 1992- Ungaria, nu ne-am calificat- până acum, unica
necalificare la feminin pentru un turneu final la C.M. sau C.E.; la a doua, în 1994- Lituania, am
ocupat locul 4. Acum toate speranţele erau pentru un loc pe podium şi, poate, chiar pe primul
loc.
Era un nou contigent de junioare născute în 1979 şi mai mici selecţionate în trialurile
zonale şi naţionale în mai-iunie şi constituite în grupe şi echipe în tabăra F.R.H. şi M.I. de la
Alba-Iulia.
În iulie 1996 se cristalizase lotul de 18-20 junioare care, sub conducerea antrenorilor
GHEORGHE TADICI şi POPA SEVIŞTEAN pornise la drum cu un calendar bun, dar cu puţine
jocuri internaţionale. O perioadă de pregătire la mare (Constanţa), o alta la munte. În sezonul
1996/1997 de care ne ocupăm în mod special şi care se va finaliza cu C.E. Austria- august 1997,
pregătirile vor începe cu două acţiuni internaţionale.

1. TURNEUL DE LA DORNBIRN: 1-3 noiembrie 1996- Austria.
Un turneu de pregătire şi acomodare fiindcă la Dornbirn urma să se desfăşoare
Campionatele Mondiale de Tineret. A fost deosebit de folositor, cu meciuri „tari”, în care am
întâlnit echipele naţionale ale Spaniei, Austriei şi Cehiei.
Antrenori: GHEORGHE TADICI, POPA SEVIŞTEAN.
2. TURNEU LA SKOPJE: 3-5 decembrie 1996- Macedonia.
Clasament: 1. Kometal (senioare); 2. Silcotub Zalău (senioare); 3. ROMÂNIA (junioare).
La Kometal (Croaţia), antrenor: BOGDAN MACOVEI, organizatorul turneului (ca
revanşă la participareaa din 1996 la turneul de la Zalău).
La Silcotub, antrenor: GHEORGHE TADICI, ROMÂNIA junioare, împreună cu POPA
SEVIŞTEANU. Rezultate, România junioare cu Kometal- Croaţia senioare: 21-28, cu Silcotub
senioare: 25-28. De la începutul anului 1997 pregătirile se intensifică sub conducerea

antrenorilor: GHEORGHE TADICI şi POPA SEVIŞTEAN. Ca aproape în fiecare an se
organizează mai întâi o etapă consacrată aproape în totalitate pregătirii de bază, cu accent pe fizic
şi tehnico-tactic. Acţiunea se va finaliza şi cu două-trei jocuri, tot cu obiective de pregătire, cu
echipe din campionatul intern- senioare, Silcotub, Rulmentul, Baia Mare, CSM Sebeş. Prima
acţiune internaţională oficială a fost turneul de calificare pentru CE, care hotăra de fapt dacă şi
cum va continua activitatea naţională de junioare..
Înainte de aceasta s-a organizat un cantonament de pregătire în care au avut loc şi jocuri
cu echipe din campionatul intern- senioare şi un meci cu Ungaria.
3. ROMÂNIA-Ungaria, 26 mai 1997 în Ungaria, scor: 31-29 (17-10) * 1 joc, 1 victorie.
Au jucat: GROSU, TOLNAI –portari; VĂRZARU 8 goluri; TĂNASE 5; GATZEL 4;
ERDOŞ 1; MOTOGNA 4; STOICA 3; RĂCEALĂ 4; STRATON; FARCĂU; SANDU 2;
MĂGUREAN; GOLOGAN.
Antrenori: GHEORGHE TADICI, POPA SEVIŞTEAN.
4. TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU CE junioare 1997, 30mai-1 iunie 1997,
RUBIERA- Italia.
Clasament: 1. ROMÂNIA 6 puncte; 2. Cehia 4 pt.; 3. Croaţia 2 pt.; 4. Italia 0 pt. .
Rezultate: cu Cehia: 32-18 (18-5); cu Italia: 29-12 (18-4); cu Croaţia: 21-12 (...).
* 3 jocuri, 3 victorii.
Au jucat: ANCA GROSU, TALIDA TOLNAI în poartă; CRISTINA VĂRZARU 9
goluri/3 jocuri; GABRIELA TĂNASE 12/3; VALERIA MOTOGNA 15/3; ROXANA GATZEL
9/3; AURELIA STOICA-BRĂDEANU 7/3; MĂDĂLINA STRATON 2/2; MIHAELA
RĂCEALĂ 5/3; RAMONA FARCĂU 4/3; ANA MARIA SANDU 4/3; GABRIELA
MĂGUREAN 1/0; IULIANA GOLOGAN 1/1.
Antrenori: GHEORGHE TADICI, POPA SEVIŞTEAN, federal GRIGORE NIŢĂ.
Calificare de necontestat la turneul final al CE din Austria (15-23 august 1997) cu un
golaveraj edificator: 82 goluri marcate şi 42 primite, ceea ce revine la 27 goluri pe joc marcate şi
14 primite.
Începutul pregătrilor finale vor respecta din nou structura deja clasică:
-

Cantonament la mare (Constanţa): 20-30 iunie 1997;
Cantonament la munte (Poiana Braşov): 30 iunie-7 iulie 1997.

Erau momentele în care antrenorii fără presiunea imediată a rezultatului puteau acorda
mai mult timp pregătirii fizice de bază, inclusiv elemente din şcoală: alergări, sărituri şi aruncări,
dar şi cele de tehnică şi tactică individuală şi pe post.
5. TURNEU DE PREGĂTIRE “APT” 11-13 iulie 1997.
Clasament: 1. ROMÂNIA; 2. Germania; 3. Iugoslavia; 4. Danemarca.
Rezultate: cu Germania: 25-16 (12-8); cu Danemarca: 28-20 (12-9); cu Iugoslavia: 36-29
(18-15). * 3 jocuri, 3 victorii.
De subliniat că toate aceste trei echipe erau calificate la CE, mai mult Danemarca şi
Iugoslavia se aprecia că au şanse la o medalie. Deci, contacte directe, foarte utile.
Au jucat: toate cele de la turneul de calificare şi, în plus, spre selecţie: ANIŞOARA
DURAC, FLORICA PREDA, ANA MARIA ILYEŞ.
Antrenori: TADICI, POPA şi federal NIŢĂ.
Urmează o ultimă etapă finală, 4-12 august 1997 la Zalău, consacrată ultimelor finisări.
În ziua de 13 august 1997 se pleacă de la Zalău cu autocarul la Baia Mare, de aici cu avionul la
Insbruck, şi, din nou, cu autocarul la DORNBIRN, în Austria.
6. CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIOARE (YOUTH în versiunea EHF=.
Ediţia a treia, 15-23 august 1997, FELDKIRCH şi DORNBIRN- Austria. Sistemul de
desfăşurare era acelaşi folosit de EHF la toate Campionatele Europene de până acum, cu 12
echipe în două grupe de şase.
Grupa A: Iugoslavia; Spania; Rusia; Lituania; Slovenia; Danemarca.
Grupa B: Austria, ROMÂNIA; Germania; Polonia; Norvegia; Ungaria.

EVOLUŢIA ECHIPA ROMÂNIA- JUNIOARE LA CE 1997- AUSTRIA
1. ROMÂNIA – Ungaria: 29 -24 (16-11)

Turul preliminar Grupa B;

2. ROMÂNIA – Polonia: 34-19 (20-3)

Turul preliminar Grupa B;

3. ROMÂNIA – Germania: 36-17 (17-7)

Turul preliminar Grupa B;

4. ROMÂNIA – Norvegia: 25-18 (12-7)

Turul preliminar Grupa B;

5. ROMÂNIA – Austria: 24-23 (13-12)

Turul preliminar Grupa B;

6. ROMÂNIA – Spania: 21-22 (8-11)

Semifinala 2;

7. ROMÂNIA – Rusia: 21-30 (8-16)

Finala mică locurile 3-4.

Linie clasament - 7 jocuri: 5 victorii, 2 pierdute, 190-153 golaveraj, 10 puncte. Locul IV.
Clasament general: 1. Spania; 2. Norvegia; 3. Rusia; 4. ROMÂNIA; 5. Danemarca; 6.
Austria; 7. Ungaria; 8. Lituania; 9. Iugoslavia; 10. Germania; 11. Polonia; 12. Slovacia.
ROMÂNIA, loc 4 - Semifinalistă.

Jocurile 1-5 din turul preliminar au însemnat tot atâtea victorii clare, primele patru chiar
la scor, echipa clasându-se pe primul loc în această etapă, cu şanse mari de a intra în semifinale
şi în lupta directă pentru medalii.
Jocul 1, cu Ungaria: 29-24 (+5 goluri); Jocul 2, cu Polonia: 34-19 (+15); Jocul 3, cu
Germania: 36-17 (+19); Jocul 4, cu Norvegia: 25-18 (+7) şi joc 5, cu Austria: 24-23 (+1),
totalizează un golaveraj de excepţie: 148-101 (+47). În medie s-au marcat 29,6 goluri pe joc şi sau primit 20,2 pe joc. În aceste cinci jocuri cele mai multe goluri au fost înscrise de: VĂRZARU
30; MOTOGNA 31; CROITORU 18; STOICA 17; GATZEL 15; TĂNASE 14; FĂRCĂU,
nerestabilită după o accidentare, a jucat mai puţin , 3 goluri.
Este şi formaţia de bază, pe cele subliniate le vom regăsi în echipa senioarelor vicecampioanelor mondiale în 2005 şi titulare în aceea pentru C.M. 2007.
Clasament grupa B preliminară: 1. ROMÂNIA 10 puncte; 2. Norvegia 7 pt.; 3. Austria 6
pt.; 4. Ungaria 4 pt.; 5. Germania 2 pt.; 6. Polonia 0 pt.
Clasarea pe primul loc în grupă ne asigura intrarea în semifinala 2 cu locul 2 din cealaltă
grupă.
Jocul 6: ROMÂNIA – Spania: 21-22 (8-11), RII: 13-11, în ziua de 22 august 1997, în
oraşul DORNBRIN, unde de altfel au jucat toate cele şapte meciuri. Întâia înfrângere din acest
C.E. se datorează evoluţiei foarte slabe din prima repriză, pe care o pierdem la trei goluri. În
repriza a II-a fetele şi-au strâns rândurile, au ieşit din amorţeală, joacă mai aproape de valoarea
lor, dar nu vor putea să recupereze decât două goluri. S-a simţit foarte mult absenţa ANCĂI
GROSU, portar de excepţie , care apărase de nota 10, în cele cinci victorii, dar care în ultimul (cu
Austria) s-a accidentat, şi nu a mai putut juca. TALIDA TOLNAI care apărase şi ea foarte bine
în postura de rezervă, ca titulară a apărut copleşită de emoţii şi răspundere. Dar şi în aceste
conditii, am avut şansa unui egal, fiindcă în ultimele minute era 21-21, dar vom primi gol, 21-22,
chiar în ultima secundă de joc.
Principala cauză a acestei înfrângeri neaşteptate în plin marş triumfal spre medaliisubtitlu în ziarul Gazeta Sporturilor chiar în ziua acestui joc - „...Se pare că a fost euforia celor 5

victorii la scor în serie, care a generat o autoîncredere exagerată până la o trata cu
superficialitate a jocului. Totul amplificat şi de evoluţia doar suficientă a Spaniei în grupă, o
înfrângere la Rusia, un egal cu Danemarca şi 3 victorii”. De altfel, echipa Spaniei nici nu se
calificase la un turneu final al CE la tineret sau junioare până acum, în 1997. Această înfrângere
neaşteptată a dezechilibrat consistent starea psihică a echipei. După lacrimi, regrete şi reproşuri
trebuia să-şi revină, mai avea şanse la o medalie dacă obţinea o victorie în finala mică cu Rusia
din ultima zi a CE.
Jocul 7: ROMÂNIA – RUSIA: 21-30(8-16), RII: 13-14, la DORNBIRN, 23 august
1997. Prima şansă acum o avea Rusia. Prin prisma rezultatelor anterioare veneau după locul 1 în
grupa lor, tot cu cinci victorii, având în spate un palmares mai bun în întâlnirile directe. În
semifinale au pierdut cu Norvegia, jucând slab, neconvingător, cu multe greşeli şi ne bazăm pe
asta.
Din nou, jucăm foarte slab în RI şi la pauză suntem conduşi cu opt goluri, aproape
imposibil de recuperat. Am redus ceva, dar tot pierdem şi RII, “doar” la un gol.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA-JUNIOARE LA C.E. AUSTRIA, 1997
1. GROSU ANCA-portar: 18 ani; OLTCHIM Rm. Vâlcea; 1,78 m/ 62 kg;
5 joc;

0 gol/

Debut CSŞ Craiova, prof. Constantin Tosum, Aurelian Roşca
2. BOBOLINOIU GABRIELA-portar; 16 ani: CSŞ Craiova; 1,82/ 68;
4;

0/

Debut CSŞ Craiova, prof. Constantin Tosum
3. TOLNAI TALIDA-portar; 18 ani; SILCOTUB Zalău; 1,82/70;
6;

0/

Debut CSŞ Zalău, prof. Elena Tadici
4. PREDA FLORICA-ext.stg.; 18 ani; RAPID Buc.; 1,65/ 63;
4;

9/

Debut Rapid Bucureşti, prof. Sultana AIACOBOAIE
5. RĂCEALĂ MIHAELA-ext.stg.; 18 ani; OLTCHIM Rm. Vâlcea; 1,75/ 67;
7;
Debut CSŞ Corabia, prof. Zapciroiu - Căpruciu

15/

6. STOICA AURELIA-inter.stg.; 18 ani; OLTCHIM Rm. Vâlcea; 1,76/ 70;
7;

24/

Debut CSŞ Slatina, prof. Gavril Cozma
7. GATZEL ROXANA-centru; 17 ani; OLTCHIM Rm. Vâlcea; 1,68/ 60;
7;

19/

Debut CSŞ Craiova, prof. Aurelian Roşca
8. VĂRZARU CRSTINA-ext.dr.; 18 ani; OLTCHIM Rm. Vâlcea; 1,67/ 70;
7;

42/

Debut CSŞ Corabia, prof. Zapciroiu - Căpruciu
9. TĂNASE GABRIELA-inter-dr.; 18 ani; OLTCHIM Rm. Vâlcea; 1,76/ 68;
7;

32/

Debut CSŞ Tr. Severin, prof. Ion Milovan
10. DURAC ANIŞOARA-pivot; 18 ani; OLTCHIM Rm. Vâlcea; 1,74/ 66;

4/ 4;

Debut Ştiinţa Băileşti, prof. Sorin Miu
11. FARCĂU RAMONA-ext.stg.; 17 ani; SILCOTUB Zalău; 1,68/ 58;
5;

9/

Debut CSŞ Zalău, prof. Dumitru Ronceanu
12. MOTOGNA VALERIA-int.stg.; 18 ani; SILCOTUB Zalău; 1,84/ 73;
7;

40/

Debut LPS Bistriţa, prof. Grigore Sălăjan
13. POPA SIMONA-pivot; 18 ani; SILCOTUB Zalău; 1,77/ 73;

5/ 6;

Debut LPS Roman, prof. Ion Holban
14. ERDŐSZ IRMA-inter.stg.; 18 ani; CSŞ Roman; 1,78/ 72;

2/ 2;

Debut CSŞ Tg. Mureş, prof. Ladislau Kulcsar
15. SANDU ANA-MARIA-pivot; 18 ani; CSŞ Roman; 1,78/ 70;
Debut CSŞ Roman, prof. Ion Holban

2/ 3;

16. CROITORU ANA-MARIA-ext.dr.; 18 ani; ANTILOPA Buc.; 1,76/ 70;

8/ 4.

Debut Antilopa Bucureşti - Mihalache Lazăr
Antrenori: GHEORGHE TADICI, POPA SEVIŞTEANU, GRIGORE NIŢĂfederal.
PALMARES 1996-1997 JUNIOARE: 14 jocuri, 12 victorii, 2 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIORILOR, a avut ca obiectiv final în sezonul
internaţional 1996/1997, participarea la Campionatele Mondiale din Japonia- mai 1997. Acolo se
spera într-o clasare mult mai bună decât acel obsesiv loc 10 ocupat succesiv, în 1993, Suedia şi
1995, Islanda, după ultima noastră medalie: BRONZ, în 1990- Cehoslovacia.
Dar, mai înainte, în toamna lui 1996, trebuia să ne calificăm pentru turneul final al C.M.
din Japonia, ocupând primul loc în grupa A, jucând tur-retur cu Belgia, Turcia şi Norvegia.
Lucru perfect posibil după părerea generală, deoarece Belgia şi Turcia “nu contau în handbalul
de mare performanţă”, iar cu Norvegia aveam un palmares total favorabil. Toţi spuneau că
puteam câştiga lejer acasă, la cinci-şase goluri şi în deplasare cu un egal sau să pierdem la unutrei goluri şi eram calificaţi. Totul era foarte simplu !?
Dacă previziunile privind jocurile cu Turcia şi Norvegia s-au împlinit aidoma, “micuţa
Belgia” ne-a distrus. Cu greu reuşim un egal acasă 19-19 şi nu reuşim să ne revenim nici peste
trei zile în Belgia, pierdem la 3 goluri (21-24). Cu toate acestea, şansele noastre erau încă la peste
75%, dar, acum era obligatoriu să batem Norvegia de două ori. Reuşim acasă (23-17), dar nu în
deplasare (22-25), unde am condus- bună parte din timp şi ratăm calificarea. Înregistrăm la
această a 15-a ediţie, prima necalificare a echipei seniorilor la un turneu final de Campionat
Mondial şi, cu durere, o scriem, prima dintr-o serie neagră ce va urma până astăzi (2008).
În grupele de calificare cele patru echipe jucau tur-retur (acasă-deplasare) la un interval
de trei-patru zile, în octombrie şi noiembrie 1996.

REZULTATE DIN GRUPA DE CALIFICARE PENTRU C.M. JAPONIA, 1997:
1. ROMÂNIA – Belgia: 19-19 (8-9), 03.10.1996- Braşov;
2. ROMÂNIA – Belgia: 21-24 (9-11), 06.10.1996- Malmedi;
3. ROMÂNIA – Norvegia: 22-25 (11-14), 30.10.1996- Gjovik;
4. ROMÂNIA – Norvegia: 23-17 (9-9), 03.11.1996- Bucureşti;

5. ROMÂNIA – Turcia: 29-25 (12-12), 28.11.1996- Ankara;
6. ROMÂNIA – Turcia: 29-18 (15-11), 01.12.1996- Bucureşti.

CLASAMENT GRUPA DE CALIFICARE A LA C.M. JAPONIA 1997:
1. Norvegia – 6 jocuri: 4 victorii, 1 egal, 1 pierdut, 146-120 (+26) 9 puncte;
2. ROMÂNIA – 6 jocuri: 3 victorii, 1 egal, 2 piedute, 143-128 (+15), 7 puncte;
3. Turcia – 6 jocuri: 2 victorii, 1 egal, 3 pierdute, 139-150 (-11), 5 puncte;
4. Belgia – 6 jocuri: 1 victorie, 1 egal, 4 pierdute, 120-150 (-30), 3 puncte.
ROMÂNIA, locul II – Echipa noastră din păcate nu se califică la C.M. 1997,
Japonia.
S-a calificat însă, numai echipa clasată pe primul loc, respectiv Norvegia, care se va clasa
în Japonia pe locul 12.
1. DUBLA cu Belgia, TURUL la Braşov, 03.10.1996, scor: 19-19 (8-9), RII: 11-10,
RETURUL la Malmedi, 06.10.1996, scor: 21-24 (12-13), RII: 9-11. * 2 jocuri: 1 egal, 1 pierdut.
Jocul 1: cu Belgia (19-19) a fost şi prima mare surpriză a calificărilor, iar pentru noi un
mare punct negru, care nu se va şterge uşor. Încă de la stabilirea seriilor, era clar pentru toţi că
Belgia (şi Turcia) “nu contau”, mai ales că în puţinele lor jocuri, au înregistrat înfrângeri la scor.
De aici, un optimism exagerat care atrage, de regulă, o relaxare, mai puţină concentrare şi
angajament în pregătire şi meciuri. Desconsiderarea adversarilor a fost prima cauză şi cea mai
importantă care a atras în lanţ şi altele. Pe bună dreptate existau nemulţumiri faţă de locul 10 la
C.M. 1995 şi 9 la C.E. 1996 şi erau foarte mulţi cei care cereau o remaniere totală a lotului
echipei naţionale a seniorilor. Apreciindu-se că avem o grupă mai uşoară (în acea perioadă
Norvegia nu avea echipă total profesionistă şi era la începutul drumului spre marea performanţă)
şi aceasta pe drept cuvânt, se acţionează în direcţia întineririi echipei. Dintre jucătorii care
activau în străinătate vor fi convocaţi doar ROBERT LICU şi ALEXANDRU DEDU (care erau
în prima ligă din Germania), renunţându-se la TOACSEN, VOICA, BEŞTA, PRISĂCARU,
RĂDUŢĂ, BULIGAN, dar şi la: BERBECE, GHIMEŞ, COMAN, ZAHARIA, MOCANU, care
au jucat la C.M. 1995, în Islanda.
A fost o remaniere totală, poate prea totală, care a destabilizat relaţiile de joc şi
omogeNIŢĂtea echipei. Peste toate aceste atitudini şi experienţe, marea surpriză a fost chiar
echipa Belgiei, care, fără vedete, a jucat cu dăruire “pe viaţă şi pe moarte” şi a făcut (după cum
au spus-o chiar ei) “meciul vieţii”.

În minutul 5 conduceam cu 2-1 şi aşteptam, jucători şi spectatori, să urmeze o dataşare
confortabilă şi normală. Dar belgienii ştiu şi ei că sunt mai slabi ca noi, dar nu se lasă bătuţi.
Preiau conducerea la 3-2 şi continuă să se detaşeze la două şi chiar trei goluri. Reuşim să egalăm,
6-6, în minutul 20.De aici, timp de 10 minute, vom înscrie doar un gol şi vom primi trei la pauză,
8-9. Spectatorii, dar şi specialiştii, se aşteptau ca după pauză să revină la normal şi “să-i călcăm
în picioare”.
Din presa sportivă de a doua zi: ” ….nici pauza nu a fost un sfetnic bun, acelaşi joc
apatic fără agresivitate, enervant de monoton” *Gazeta Sporturilor.
Şi totuşi puteam câştiga. Spre final se leagă câteva faze şi revenim din urmă la 18-19
(minutul 57). Urmează trei minute de coşmar, avem de trei ori mingea, dar nu reuşim să înscriem
decât pentru un egal (19-19).
Jocul 2: cu Belgia (21-24), desfăşurat la doar trei zile după primul, începe sub auspicii
mai bune. Venise direct din Germania şi ELIODOR VOICA (a înscris 12 goluri). De ce numai
el?
În repriza -I- avem o perioadă mai bună de joc, mai aproape de valoarea echipei şi
conducem în minutul 20 cu 11-9. Din nou (ca la Braşov), în ultimele 10 minute nu vom înscrie
decât un gol, dar vom primii patru. La pauză suntem conduşi cu 1 gol (12-13, la fel ca la
Braşov).
Prima parte a reprizei a doua aparţine belgienilor, care răstoarnă calculele şi ne conduc în
primele 7 (13-17). Revenim până la 15-17 şi venim tare din urmă. Un 7 m, ratat de noi urmat de
o eliminare, ne frânează tot elanul (15-18), până în final se merge “cap la cap” şi gol cu gol, până
la 21-24. Am pierdut trei puncte din patru posibile la Belgia, care va ocupa ultimul loc în grupă,
numai cu punctele de la noi. În presa centrală s-a scris mult despre acest eşec al naţionalei de
seniori şi aproape în unanimitate au concluzionat: “Am plătit scump desconsiderarea
adversarului şi a contat mult remanierea forţată prea amplă, ca şi absenţa unor stranieri”.
Cu toate acestea, mai aveam şanse bune de calificare, dar condiţia era: numai victorii,
deci şi în Norvegia, tur-retur.
Au jucat: DANIEL APOSTU, LIVIU IANOŞ (joc 1), IOAN GĂNĂU (joc 2), ROBERT
LICU 8 goluri (5 joc 1 şi 3 joc 2), CĂTĂLIN POPOVICI 3 (3+0), PETRU POP 4 (3+1),
OVIDIU MIHĂILĂ 2 (2+0), SEBASTIAN BOTA, EREMIA PÂRÂIANU, ALEXANDRU
DEDU 4 (1+3), ADRIAN ŞTOT, IULIAN ALEXANDRU 5 (3+2), OVIDIU MOLDOVAN 1
gol/1 joc, ELIODOR VOICA 12 gol/joc 2.
Antrenori: OTTO HELL, NICOLAE MUNTEANU.
2. DUBLA cu Norvegia, TURUL la Gjovik, la 30.10.1996, scor: 22-25 (11-14), RII: 111, RETURUL la Bucureşti, 3.11.1996, scor: 23-17 (9-9), RII: 14-8. *2 jocuri: 1 victorie, 1
pierdut.

Rezultatele cu Norvegia au fost cele pronosticate, pierdem în deplasare la şase goluri şi
câştigăm acasă tot la şase. Cu un total de 45-42 eram deci calificaţi, dacă nu era surpriza
dezastruoasă cu Belgia.
Jocul 1: în Norvegia (22-25). Un meci echilibrat, cu un angajament total de ambele
părţi. Fiecare a condus şi a fost egalat, balanţa victoriei trecând de o parte şi de alta de câteva ori.
De această dată, echipa joacă mult mai bine în special în apărare: conducem cu 10-9 în
minutul 20 şi povestea se repetă, în 10 minute înscriem doar un gol şi primim cinci, scor RI: 1114. Începem mai slab RII (13-19), dar revenim excelent, cu şase goluri, la 22-22, în minutul “56.
Veneam frumos din urmă şi chiar dominam jocul, cu şanse mari de victorie. După cum au
acuzat jucătorii, dar şi antrenorii în acest moment intervin cu fineţe arbitrii sârbi, care dau două
decizii inverse şi cedăm. Nu vom mai înscrie nici un gol în ultimele patru minute şi primim trei
refăcându-se a cincea oară diferenţa de minus 3, cu care s-a încheiat meciul.
Jocul 2: cu Norvegia, la Bucureşti (23-17), putem spune că a fost o revanşă totală şi, în
acelaşi timp, cel mai bun joc al echipei noastre din acest turneu de calificare. Începutul meciului
a fost însă un mic dezastru, în minutul 6 era deja 0-4, ne revenim treptat şi în minutul 18 ne
apropiem la un gol (6-7). De aici punem stăpânire pe joc, egalăm (9-9), în final de repriză 9-9.
În repriza a doua începem în forţă şi înscriem noi de această dată, în serie, câte patrucinci goluri. În minutul 55 avem un plus de şase goluri (21-15). Dacă de regulă aveam un final
slab, chiar fără gol, acum jucăm bine şi menţinem diferenţa până în final (23-17).
Putem spune că a fost unul din cele mai bune jocuri- în special RII- ale echipei naţionale.
Reveniseră în echipă, pe lângă LICU şi VOICA, PRISĂCARU, ENE, IACOB.
Au jucat: IANOŞ, APOSTU- în poartă, VOICA 14 goluri (7 joc 1, 7 joc 2), LICU R. 9
(1+8), PRISĂCARU 10 (5+5), GĂBREAN 1, DEDU 6 (6+0), ALEXANDRU, POP 3 (2+1),
MIHĂILĂ 2 (1+1), BOTA, ENE.
3. DUBLA cu Turcia, TURUL la Ankara, 28.11.1996, scor: 29-25 (12-12), RII: 17-13,
RETURUL la Bucureşti, 01.12.1996, scor: 29-18 (15-11), RII: 14-7. * 2 jocuri, 2 victorii.
Jocurile 1 şi 2 cu Turcia, au avut un singur moment mai important, mai echilibrat, RI de
la Ankara (12-12). În rest, echipa noastră a dominat categoric, la Bucureşti a făcut chiar o
demonstraţie de handbal modern şi spectaculos, dar era prea târziu.
Ultima noastră şansă de calificare ar fi fost ca Belgia să bată Norvegia, dar nu s-a
întâmplat, vor câştiga la 9 goluri (25-16). Nordicii sunt foarte serioşi, caractere puternice care
acţionează ca atare şi mai ales nu îşi permit slăbiciuni şi dacă eventual le au sau sunt conduşi, au
o capacitate deosebită de a reveni. Am pierdut pentru prima oară o calificare la un C.M. şi vom
lipsi din Japonia. Părerea generală însă a fost că nu meritam acest lucru, valoarea jucătorilorinclusiv stranieri- era mult peste cea a belgienilor. Fiindcă repetăm nu ne-a eliminat Norvegia (o
vor face mai târziu) ci Belgia, indiscutabil, o echipă de grupa a treia.

Au jucat: IANOŞ, APOSTU- în poartă, VOICA 14 goluri (8 joc 1, 6 joc 2), DEDU 12
(8+4), PRISĂCARU 7 (3+4), LICU 14 (5+9), IACOB 7 (3+4), MIHĂILĂ 3 (2+1), BOTA, ENE,
ALEXANDRU 1, GĂBREAN.
Antrenori: OTTO HELL, NICOLAE MUNTEANU.
Programul echipei de seniori se va desfăşura- după ratarea C.M. Japonia- conform
calendarului deja angajat, dar la un nivel mai scăzut cu doar 3 acţiuni.
În şedinţa Biroului Federal de analiză se hotărăşte schimbarea antrenorilor. La primul
turneu pe banca tehnică va fi Cezar Nica, de la al doilea se alătură Gheorghe Goran, campion
mondial 1970, ca principal care-şi făcuse ucenicia la juniorii echipei Steaua (loc II în
campionatul 1976-1977) şi continuă cu succes la seniori, cucerind apoi campionatul în 1996 şi
Cupa în 1997.
4. TROFEUL IUGOSLAVIA, 4-6 mai 1997- Belgrad.
Clasament: 1. Iugoslavia; 2. ROMÂNIA; 3. Macedonia; 4. Tunisia.
Rezultate: cu Tunisia: 32-23 (15-10); cu Iugoslavia: 20-24 (8-14); cu Macedonia: 23-23
(14-7). * 3 jocuri: 1 victorie, 1 egal, 1 pierdut.
Au jucat: LIVIU IANOŞ, DANIEL APOSTU, IOAN GĂNĂU, DRAGOŞ DOBRESCU
19 goluri total, ALEXANDRU DEDU 6, PETRU POP 9, ELIODOR VOICA 6, IONEL RADU,
IULIAN ALEXANDRU 4, IONEL ENE 5, MIRCEA MURARU 3, OVIDIU MIHĂILĂ 3,
CĂTĂLIN POPOVICI 5, EREMIA PÂRÂIANU 7, ŞTEFAN CONSTANTIN 4, EUGEN
BOTA 2.
Antrenor: CEZAR NICA.
De această dată, echipa seniorilor începe să evolueze mai aproape de valoarea reală a
jucătorilor. Se pare că au învăţat toţi din această înfrângere.
5. TROFEUL CARPAŢI Ediţia 30-a, 23-25.04.1997, la Bucureşti.
Clasament: 1. Iugoslavia; 2. ROMÂNIA A; 3. Tunisia; 4. Turcia; 5. ROMÂNIA B; 6.
ROMÂNIA Tineret.
Rezultate: cu Turcia: 27-12 (12-9); cu Iugoslavia: 24-25 (15-11); cu Tunisia: 20-20 (9-7).
* 3 jocuri: 1 victorie, 1 egal, 1 pierdut.
Au jucat: IANOŞ, APOSTU- în poartă, VOICA 19 goluri total, DEDU 7, ŞTEFAN 9,
PRISĂCARU 5, PÂRÂIANU 5, POPOVICI 11, BOTA 6, MORARU 3, MIHĂILĂ, GĂNĂU,
RADU 1, ALEXANDRU, POP 2.
Antrenori: GHEORGHE GORAN, CEZAR NICA.

La această ediţie a Trofeului Carpaţi România a înscris încă două echipe România B,
jucători tineri de perspectivă plus rezervele de la prima echipă şi România tineret, exact echipa
care se pregătea pentru calificările la C.M. tineret din Turcia.
ROMÂNIA B s-a clasat pe locul 5.
Rezultate ROMÂNIA B - cu Turcia: 23-18 (11-9); cu Tunisia: 22-30 (11-13); cu
Iugoslavia: 25-38 (12-19). * 3 jocuri: 2 victorii, 1 câştigat.
Au jucat: SORIN BÂRZĂ, ŞTEFAN LAUFCEAC- în poartă, DORIN PURCĂREA 15
goluri total, LAZĂR COJOCAR 5, COSMIN HENDREA 7, GHEORGHE GICOVEANU 3,
MIHAI COJOCEA, FLORIN VASILIU 16, ADRIAN BEJAN, OVIDIU FLOREA, FLORIN
LUCA, VALERIU COSTEA, BOGDAN TERTELICI 19, LIVIU URDA 6.
Antrenori: ION CHECICHEŞ, PAUL PETRE.
În ceea ce priveşte echipa de tineret a României clasată pe locul 6, fiind exact echipa ce
se pregătea după un program special pentru C.M. 1997, toate informaţiile la capitolul următor
consacrat echipei naţionale de tineret- masculin.
6. TROFEUL ITALIEI, 6-8.06.1997- Sf. ANINA.
Clasament: 1. Italia; 2. ROMÂNIA; 3. Bosnia; 4. Belgia.
Rezultate: cu Belgia: 28-18; cu Italia: 24-26 (12-14); cu Bosnia: 29-28 (14-15).
*3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: IANOŞ, APOSTU, VOICA 24 goluri total, MIHĂILĂ 11, PÂRÂIANU 11,
GĂNĂU, VASILIU 11, RADU 2, DEDU 1, POP 7, ŞTEFAN 8, ENE, BACIU 4, BOTA,
GĂBREAN, ALEXANDRU.
Antrenori: GHEORGHE GORAN, CEZAR NICA.
De reţinut victoria asupra Belgiei la numai câteva luni după ce în calificări pentru C.M.
Japonia ne-a învins surprinzător în deplasare după ce a fost un egal (tot mare surpriză), acasă la
Braşov, oprindu-ne din cursa pentru C.M. Se dovedeşte că aceasta este diferenţa între noi şi ei
(28-18), dacă nu şi mai mult de 10 goluri.
PALMARES 1996/1997 SENIORI- 15 jocuri: 7 victorii, 3 egale, 4 pierdute.
PALMARES 1996/1997 ECHIPA B- 3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET- masculin, avea în calendar Campionatele
Mondiale (”junior” în versiunea I.H.F.) cu turneul final în Turcia la finele lui august 1997.
Pentru a ajunge la Ankara trebuia ca mai înainte să ocupe unul din primele două locuri în grupa
de calificare de la Atena, cu Grecia, Slovacia şi Slovenia. Şansele şi, mai ales, palmaresul cu
celelalte echipe era de partea noastră. Dar faptul că jucam cu Grecia, acasă la ei, ne îngrijora, mai
ales că în urmă cu un an, la C.E. tineret din România (cu aceeaşi generaţie), i-am învins cu greu
(20-16) cu un egal la pauză (10-10)- august 1996, la Oradea. Şi cum “de ce îţi este frică nu
scapi” am pierdut cu Grecia în calificările la Atena (25-26), dar şi la celelalte două: Slovenia şi
Slovacia, clasându-ne pe ultimul loc. Mare surpriză, total neplăcută pentru noi.
REZULTATELE ECHIPEI ROMÂNIA-TINERET în grupa de calificare 1 la Atena
pentru C.M. 1997:
ROMÂNIA – Grecia: 25-26 (13-9) RII: 12-17, 06.06.1997.
ROMÂNIA – Slovacia: 22-24 (13-12) RII: 9-12, 07.06.1997.
ROMÂNIA – Slovenia: 27-36 (10-18) RII: 17-18, 08.06.1997.

CLASAMENT GRUPA 1 DE CALIFICARE PENTRU C.M. 1997:
1. Slovenia - 3 jocuri: 2 victorii, 1 egal, 0 pierdute, 83-71 (+12)- 5 puncte;
2. Grecia - 3 jocuri: 2 victorii, 1 egal, 0 pierdute, 75-71 (+4)- 5 puncte;
3. Slovacia - 3 jocuri: 1 victorie, 0 egal, 2 pierdute, 70-74 (-4)- 2 puncte;
4. ROMÂNIA- 3 jocuri: 0 victorii, 0 egal, 3 pierdute, 74-86 (-12)- 0 puncte.
S-a calificat numai locurile 1 şi 2, respectiv Slovenia şi Grecia, care au ocupat în turneul
final, locurile 20 (ultimul) şi 18. La această ediţie a-11-a înregistrăm prima necalificare la un
C.M. tineret- o premieră nefericită, înregistrată apoi şi de echipa seniorilor.
Dacă vom arăta că nici juniorii nu s-au calificat pentru C.E., putem spune cu regret că
anul 1997 a fost “unul negru” pentru handbalul masculin românesc.
Antrenori: OTTO HELL, NICOLAE MUNTEANU.
Se aştepta mai mult de la această generaţie, clasarea pe locul 8 la C.M. 1996 chiar în
România – Oradea a fost o primă deziluzie, urmată de a doua, necalificarea la C.M. 1997. Este
adevărat însă că activitatea internaţională şi de pregătire centralizată la tineret (şi juniori) avea
uneori pauze de luni de zile. Mai înainte de 1996 când nu aveam pentru tineret decât o competiţie
oficială, în anii fără C.M. activitatea era la un nivel foarte scăzut. Din 1996 când apare la tineret
şi C.E., vom avea o activitate mai bună, dar bugetul rămâne acelaşi şi banii merg în primul rând

la seniori (era normal), iar numărul jocurilor de verificare şi stagiile de pregătire a fost tot mai
redus.
Generaţia C.E. în 1996 şi C.M. 1997, a avut în ceea ce priveşte lotul o continuitate bună,
şase jucători din lotul de la C.E. 1996, vor fi şi în lotul C.M. 1997: CIORÂŢĂ, MURARU,
IACOB, TASE, MOCANU, FLOREA şi numai trei din 1993. Aici este o ruptură fiindcă geneza
acestei generaţii trebuia să fie în tabăra F.R.H şi M.I. din 1993, chiar 1992 şi să fi continuat până
în 1997.
Privind rezultatele echipei de tineret şi necalificarea la C.M. 1997, vom sintetiza doar
câteva din părerile enunţate în presă şi în şedinţele Colegiului de Antrenori de analiză ale acestor
eşecuri.
„Această generaţie nu a avut un plan strategic de perspectivă, încă de la accesul în
performanţă la juniori (cadeţi), cu stagii de pregătire şi întâlniri internaţionale- ambele foarte
puţine- planificate cu continuitate pe fiecare an. Au existat perioade fără nici o activitate. Ce s-a
petrecut în sezonul 1996-1997 este concludent. După finalul C.E. tineret din România, 20 iunie
1996 (locul 8) echipa de tineret nu a mai existat pur şi simplu. În intervalul 20 iunie 1996-20
ianuarie 1997, nu am înregistrat nicio întâlnire internaţională (timp de şase luni), dar din
ianuarie 1997 nu va avea decât două acţiuni de verificare-pregătire pentru turneul de calificare
de la Atena”.
1. TURNEU PREGĂTIRE TURCIA, 22-26 ianuaire 1997.
Clasament: 1.Rusia; 2.Turcia; 3.Portugalia; 4.ROMÂNIA; 5.Germania; 6.Israel.
Rezultate: cu Turcia: 17-21 (9-14); cu Portugalia: 25-27 (10-13); cu Rusia: 19-25 (1116); cu Israel: 29-20 (14-9); cu Germania: 34-27 (20-12). * 5 jocuri: 2 victorii, 3 pierdute.
Au jucat: VALENTIN CIORÂŢĂ, MIRCEA IORDAN- în poartă, SANDU IACOB,
VLAD NICA, LIVIU DIMA, ROBERT SIMA, MIRCEA MURARU, SEBASTIAN IAKAB,
IOAN TASE, CĂLIN LUNG, MIHAI COJOCEA, FLORIN SOANCĂ, RADU SAMOILĂ,
CIPRIAN ALESU.
Antrenori: OTTO HELL, NICOLAE MUNTEANU.
2. TROFEUL CARPAŢI, ediţia 30, 23-25.04.1997, Bucureşti, a fost plasat
la această dată ca o ultimă verificare înaintea C.M. seniori, mai 1997 şi ca o primă selecţie
înaintea etapei finale de pregătire pentru C.M. tineret şi C.E. juniori, la care noi nu ne-am
calificat. Se asigura şi un număr de jocuri internaţionale de care aceste formaţii duceau lipsă.
Clasament: 1. Iugoslavia; 2. ROMÂNIA A; 3. Tunisia; 4. Turcia; 5. ROMÂNIA B;
6. ROMÂNIA Tineret.

Rezultate: România tineret cu Tunisia: 24-29 (13-13); cu Iugoslavia: 21-34 (9-18); cu
Turcia: 23-21 (13-10). * 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
De subliniat victoria asupra Turciei şi egalul la pauză cu Tunisia, echipe naţionale de
seniori.
Au jucat: CIORÂŢĂ, IORDAN, DIMA, ALESU, TASE, LUNG, SAMOILĂ, SOANCĂ,
PETREA, STĂNESCU, MOCANU, SIMO, MURTAZA, IORDAN.
Antrenori: OTTO HELL, NICOLAE MUNTEANU.
După ratarea calificării echipa de tineret nu a mai avut nici o activitate urmând a se
realiza şi un schimb de generaţie după încheierea ciculului: un C.E. urmat de un C.M. pentru
fiecare generaţie.
PALMARES 1996/1997 TINERET- 11 jocuri: 3 victorii, 8 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIORILOR, îşi fixase ca obiectiv participarea la turneul
final al Campionatelor Europene, la a treia ediţie, în Estonia, la Tallin, 20-30 august. Bineînţeles
că trebuia să se califice, ocupând locul I în grupa cu Suedia, Georgia şi Finlanda. Care se
desfăşura în România, la Braşov. Deci o şansă în plus.
Aceasta era un avantaj desigur dar, prin retragerea Finlandei, au rămas numai trei echipe
şi se califica numai una. Cum Georgia nu conta, rămânea să se hotărască direct între RomâniaSuedia, în care după palmares nordicii erau favoriţi.
REZULTATE GRUPA 1 CALIFICARE C.E. Juniori 1997:
ROMÂNIA – Georgia: 27-15 (14-8) RII: 13-7 la 30.05.1997- Braşov.
ROMÂNIA – Suedia: 23-29 (13-10) RII: 10-19 la 01.07.1997- Braşov.
CLASAMENT GRUPA 1 CALIFICARE C.E. Juniori (YOUTH) 1997:
1. Suedia; 2. ROMÂNIA; 3. Georgia.
Se califică numai locul I, respectiv Suedia. Echipa României- juniori nu se califică, după
ce la ediţia anterioară în turneul final din Israel se clasase pe locul 8 cu antrenorul FLORIN
VOICULESCU şi MARCEL PĂUNICĂ, acum principal cu ADRIAN RUS.
Au jucat: RÂZVAN CENUŞE, IONUŢ STĂNESCU- portari, DAN FORTUNEANU 14
goluri (8 joc1+6joc 2), ADRIAN PETREA 6(3+3), CRISTIAN ZENOVIU 5 (5+0),
CONSTANTIN TUDOR 1 (1+0), EMIS MURTAZA 9 (2+7), CIPRIAN SĂCĂLEANU 2 (2+0),
CRISTIAN STAMATE, FLORIN LUCA.

Cei subliniaţi au fost promovaţi în timp, la naţionala de seniori.
Antrenori: MARCEL PĂUNICĂ, ALEXANDRU ROŞU.
Nu ne-am calificat, dar putem spune că ne-au eliminat viitorii campioni europeni. La
turneul final de la Tallin echipa Suediei se va clasa pe primul loc, fără înfrângere, cu un singur
egal cu Turcia (28-28). După cum am scris în repetate rânduri, în primii ani după 1998, din
motive financiare dar şi altele de strategie, echipele naţionale de juniori (dar şi tineretul şi
cadeţii) aveau un program redus de jocuri internaţionale şi cantonamente centralizate.
Joc cu Israelul la Bucureşti, 20.05.1997. ROMÂNIA - Israel: 25-24 (11-12) RII: 14-12.
Au jucat: RUDI STĂNESCU, RĂZVAN CENUŞE- portari, EMIS MURTAZA 5 goluri,
ADRIAN PETREA 3, CIPRIAN SĂCĂLEANU 3, ADRIAN BEJAN 2, STANCIU, GRAMA,
CRISTIAN ZENOVIU 3, CRISTIAN STAMATE, FLORIN ARONESCU 1, FLORIN LUCA 5,
SURUNCAN, CONSTANTIN.
Antrenori: MARCEL PĂUNICĂ, ALEXANDRU ROŞU, SERGIU NICOLAE.

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIORILOR II, CADEŢI (n.82-83). O echipă ca atare
încă nu exista. Sezonul 1996-1997 stă, însă, la geneza acesteia, fiind momentul când, prin vaste
acţiuni de selecţie, se formează un grup mare (120) de selecţionabili pentru această viitoare
echipă. Pentru istorie, având în vedere rezultatele bune ale acestei acţiuni, o expunem ceva mai
detaliat, ea fiind în succesiune similară cu cele ale junioarelor, de la geneză, până la prima
performanţă.
I. PRIMA PREZENŢĂ: la tabăra MEN (Ministerul Educaţiei Naţionale) şi FRH de la
Deva (15.07.-03.08.1996) au participat şi 7 copii născuţi în 1992 – deci de 14 ani, ca o anexă
experimentală la grupele 80-81.
II.MAREA SELECŢIE se declanşează după terminarea turului campionatului de juniori
III. În lunile noiembrie 1997 şi februarie 1997 se organizează trialul, la care participă 120 de
copii, născuţi în 82-83 (14 şi 15 ani), propuşi de câte doi antrenori-selecţioneri pentru fiecare
serie din campionat. La Vaslui, Ploieşti şi de două ori la Deva s-au dat probe de control şi jocuri
test, în care fiecare copil a avut posibilitatea să joace minim 25 de minute.
III. PRIMA ACŢIUNE CENTRALIZATĂ, un stagiu de pregătire şi selecţie la Vaslui
(17-26.03.1997) cu sponsorizare locală. Profesorul LIVIU GUGLEŞ, principalul artizan al
formării şi creşterii acestei generaţii, era şeful catedrei de la LPS-CSŞ Vaslui. Aceasta explică de
ce multe acţiuni în acest oraş şi la Oradea, unde prof. SABIN DACĂU, colegul lui Gugleş, era
profesor la Clubul Sportiv Şcolar. În acest fel trebuie să înţelegem că aproape toate sarcinile de
organizare şi chiar găsirea de sponsori cădeau în sarcina celor doi. La Vaslui au fost convocaţi 28
de copii, dintre cei 120 de la trialurile zonale. În viitoarea echipă naţională de junioare vor fi în
majoritate cei de la această primă acţiune centralizată. Este momentul în care Gugleş şi Dacău

răspund în totalitate de viitoarea echipă naţională de juniori, până în august 2001, după C.E.
juniori din Luxemburg (locul IV).
IV. A DOUA ACŢIUNE CENTRALIZATĂ a fost Tabăra M.E.N. şi F.R.H. de la Oradea
(22.07-10.08.1997), cu un număr de 42 sportivi (n. 82-83), sub conducerea aceloraşi antrenori,
LIVIU GUGLEŞ şi SORIN DACĂU, director tehnic al taberei, prof. OTTO HELL.

CUPE EUROPENE
1996-1997

CUPA CAMPIONILOR

La feminin, OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, antrenori: LUCIAN RÂŞNIŢĂ,
ALEXANDRU MENGONI, PETRE BERBECARU, depăşeşte faza preliminară şi intră în
grupele Ligii Campionilor, o performanţă notabilă pentru al doilea an consecutiv. În grupa C
ocupă locul III şi ratează calificarea în grupele semifinale.
1. În primul joc- 1/16, cu SLOVAN SALA- Slovecia, acasă: 33-16 (16-8), în deplasare:
29-22 (10-13), două victorii şi cu un total de 62-38 se califică în grupele Ligii.
2. În grupa C a Ligii Campionilor, OLTCHIM obţine următoarele rezultate: cu HYPOViena – Austria, acasă: 18-19 (10-9), în deplasare: 21-29 (11-14); cu BYASEN TRONDHEIMNorvegia, acasă: 24-16 (12-7), în deplasare: 20-25 (11-16); cu ASPTT METZ- Franţa, acasă: 2424 (11-13), în deplasare: 20-20 (10-10).
Clasament: 1. HYPO NIEDERÖSTEREICH- 12 puncte (141-103), golaveraj 2; 2.
BYAŞSEN TRONDHEIM - 6 pt. (114-117); 3. OLTCHIM Râmnicu Vâlcea- 4 pt. (127-133); 4.
ASPTT METZ- 2 pt. (108-137).
La masculin: STEAUA Bucureşti, antrenori: GHEORGHE GORAN, NICOLAE
MUNTEANU, trece de turul preliminar cu relativă uşurinţă dar este eliminată în şaisprezecimi,
la doar un pas de grupele Ligii Campionilor.
1. În turul preliminar- eliminatoriu, cu RK SLOBODA Bosnia- Nertegrovicea, acasă: 3024 (15-9), în deplasare: 24-25 (14-13), total: 54-49. Ambele jocuri au avut loc la Bucureşti.
2. În jocul al doilea 1/16 (şaisprezecimi), cu PICK SZEGED- Ungaria, acasă: 25-23 (1012), în deplasare: 17-27 (5-16), total: 42-52 şi nu accede în grupe.

CUPA CUPELOR

La feminin, AGECOM Baia Mare, antrenori: GHEORGHE SBORA, SORIN
RĂDULESCU, depăşeşte prima etapă 1/16 şi pe a doua 1/8 (optimi), dar este eliminată în ¼
(sferturi) de puternica echipă a studentelor din LEIPZIG.
1. În primul joc 1/16, cu H.C. KUTAISI- Georgia, acasă: 51-10 (25-5), în deplasare: 45-8
(21-2), total: 96-18. Ambele jocuri au avut loc la Baia Mare.
2. În optimi 1/8, cu APARTA Helsinki- Finlanda, acasă: 36-19 (15-9), în deplasare: 3629 (16-13), total: 72-48 şi calificare mai departe.
3. În sferturi 1/4, cu Vf. B. LEIPZIG, acasă: 26-19 (12-8), în deplasare: 16-26 (7-14),
total: 42-45. După o mare victorie acasă cu un plus de 7 goluri, toate speranţele se năruie în jocul
din deplasare, când studentele de la cunoscutul Institut de Ed. Fizică din Leipzig, refac diferenţa
încă de la pauză.
La masculin, FIBREX Savineşti, antrenori: OTTO HELL, STELIAN BURSUC,
exceptată de turul preliminar, trece de şaisprezecimi cu doar un gol în plus, dar este eliminată în
optimi.
1. În primul joc 1/16, cu HALK BANK ANKARA- Turcia, acasă: 19-16 (7-8), în
deplasare: 16-18 (9-9), total: 35-34. Calificare datorată unui gol mai puţin primit în deplasare.
2. În optimi 1/8, cu MLADOST BOGDANIC- Macedonia, primul joc în deplasare: 24-36
(9-16), acasă: 25-19 (15-9), total: 49-55 şi părăseşte competiţia.

CUPA E.H.F.

La feminin, OŢELUL Galaţi, antrenori: CORNEL BĂDULESCU, ALEXANDRINA
OPREA, va avea un parcurs foarte bun, trece de primele trei etape învingând echipe de valoare
din Danemarca, Ungaria şi Bulgaria, ajunge până în semifinale, unde este depăşită de formaţia
cunoscutului club BORUSIA DORTMUND.
1. În primul joc 1/16, cu H.C. HASGOVO- Bulgaria, acasă: 31-24 (17-6), în deplasare:
37-19 (18-11), total: 68-43. Aambele jocuri au avut loc la Galaţi.

2. În optimi 1/8, cu VOLEW Amsterdam- Olanda, acasă: 29-22 (16-8), în deplasare: 2424 (11-12), total: 53-46 şi calificare în sferturi.
3. În sferturi 1/4, cu DEBRECENI V.S.C.- Ungaria, primul joc în deplasare: 14-17 (711), acasă: 21-17 (13-9), total: 35-34. Calificare în semifinală la un singur gol, dar deplin
meritată.
4. În semifinale 1/2, cu BORUSSIA Dortmund, primul joc în deplasare: 16-26 (8-12),
acasă: 20-19 (10-9), total: 36-45 şi părăseşte competiţia.
La masculin, MINAUR Baia Mare, antrenori: PETRE AVRAMESCU,
CONSTANTIN PANŢÂRU, intră direct în 1/16, dar este eliminată din primul joc de o echipă
puternică din Suedia.
1. În şaisprezecimi 1/16, cu DROTT HALMSTAD, primul joc acasă: 20-17 (10-5), în
deplasare: 17-27 (9-16), total: 37-44.

CUPA ORAŞELOR- CITY CUP

La feminin am participat cu două echipe:
1. SILCOTUB Zalău, antrenor: GHEORGHE TADICI exceptată de prima etapă 1/16,
trece de optimi şi sferturi şi iese din competiţie în semifinale datorită unui minus de 3 goluri la
IKAST- Danemarca, o echipă deja afirmată în Europa, care de altfel va elimina din Cupă şi
cealaltă echipă din România RAPID Bucureşti.
1. În optimi 1/8, cu TEGRA CAKOVEC- Croaţia, acasă: 26-19 (11-6), în deplasare: 2521 (13-8), total: 45-33.
2. În sferturi 1/4, cu STADE BETHUNOIS- Franţa, acasă: 26-19 (13-12), în deplasare:
20-18 (9-9) şi calificare în semifinale cu un total de 46-37.
3. În semifinale 1/2, cu IKAST- Danemarca, primul joc acasă: 24-21 (12-8), în deplasare:
23-29 (12-15), total: 47-50 şi părăseşte competiţia la un pas de finală.
2. RAPID Bucureşti, antrenori: VASILE MĂRGULESCU, CONSTANTIN
POPESCU “PILICĂ”, exceptată de etapele preliminare, trece de optimi, dar pierde în sferturi
în faţa aceleiaşi echipe care o va elimina şi pe SILCOTUB Zalău, respectiv IKAST, Danemarca.
1. În optimi 1/8, cu T.V. USTER- Elveţia, acasă: 27-18 (13-7), în deplasare: 23-23 (1014), total: 50-41 şi calificare mai departe.

2. În sferturi, cu IKAST F.S.- Danemarca, primul joc în deplasare: 18-28 (8-12), acasă:
18-24 (8-13), total: 36-52 şi părăseşte competiţia.
La masculin, DINAMO Bucureşti, antrenori: FLORIN VOICULESCU, IOAN
CHECICHEŞ, depăşeşte prima etapă 1/16, dar este eliminată în optimi.
1. În primul joc 1/16, cu S.K.A. LVOV- Ucraina, acasă: 34-19 (18-10), în deplasare: 3123 (19-9), ambele jocuri la Braşov. În Bucureşti nu avem o altă sală cu dimensiuni regulamentare
în afara Polivalentei “IOAN KUNST GHERMĂNESCU“ care era însă mult prea scumpă şi mai
mereu ocupată cu spectacole.
2. În optimi 1/8, cu SANDEFJORD- Norvegia, primul joc în deplasare: 15-29 (5-16),
acasă: 24-17 (15-10), total: 39-47 şi părăseşte competiţia.
ARBITRI ŞI OBSERVATORI români în Cupele Europene
În sezonul 1996-1997 au oficiat 5 cupluri de arbitri: DĂNCESCU – MATEESCU 5
delegări, din care 2 în grupele Ligii Campionilor şi o finală- Cupa Cupelor feminin (ROSTOVLeipzig); ŞERBU – DOBRE 4 delegări din care două în Ligă;: PLEŞA – PRIPAS 6 delegări;
CÂRLIGEANU – BEJENARIU 2 delegări.
Au avut calitatea de observatori oficiali E.H.F.: DORU SIMION 2 jocuri în Ligă;
MIHAI ŞTARC 2 jocuri; MARIN MARIN 3 jocuri.

1997-1998 ACTIVITATEA INTERNĂ. CAMPIONATUL NAŢIONAL AL Seniorilor
CATEGORIA A se va numi din acest sezon LIGA NAŢIONALĂ, organizat în continuare pe
câte o singură serie feminin şi masculin a 12 echipe, iar fosta CATEGORIA B devine DIVIZIA
A, câte două serii a 10-12 echipe feminin şi masculin. În continuare ca o a treia categorie în
ordine valorică DIVIZIA B, cu două sau trei serii în funcţie de numărul echipelor înscrise. Pentru
uNIŢĂtea termenilor în “ISTORIE” vom păstra denumirea generică de până acum,
CAMPIONATUL NAŢIONAL (C.N.), respectând şi numerotarea ediţiilor în continuare,
adăugând şi subdenumirea Liga Naţională (numărul ediţiilor). Se revine la sistemele de
desfăşurare din anii anteriori, renunţându-se la grupele valorice.
La feminin - Faza I, turnee pe teren neutru, un tur cu 11 etape, clasament valabil şi pentru
Cupa României, Faza a-II-a, tur-retur clasic în 22 de etape săptămânale, în total 33 de jocuri. La
masculin s-a jucat în continuare numai tur şi retur, 22 de etape săptămânale, fără Cupa României.
C.N. Ediţia 40, 1997-1998 (Liga Naţională 1) SENIOARE
1. OLTCHIM Rm.Vâlcea – antr.: LUCIAN RÂŞNIŢĂ, PETRE BERBECARU;
2. SILCOTUB Zalău – antrenor: GHEORGHE TADICI;

3. UNIVERSITATEA URSUS Cluj - antrenor: CONSTANTIN COJOCARU;
4. OŢELUL Galaţi; 5. HIDROTEHNICA PETROMIN Constanţa; 6. RAPID MUNPLAST
Bucureşti; 7. RULMENTUL Braşov; 8. ŞUIORUL AGECOM Baia Mare; 9. ILSA
UNIVERSITATEA Timişoara; 10. FIBREX Săvineşti; 11. ANTILOPA Bucureşti; 12.
UNIVERSITATEA RATC Bacău.
Oltchim Râmnicu Vâlcea, campioană naţională senioare, 1998. Jucătoare:
STĂNCUŢA GHEONEA, DELIA DUMITRU, ELISABETA ROŞU, IRINA NEAGU,
PETRONELA FEDORNEAC, AURELIA STOICA, VICTORINA BORA, MIHAELA ILIE,
FLORENTINA CARCADIA, CARMEN AMARIEI, SIMONA IOVĂNESCU, ROXANA
GHEORGHIU, STELUŢA LAZĂR, MAGDALENA URDEA, MIHAELA APOSTOL,
CRISTINA VĂRZARU, ROXANA GATZEL, LUMINIŢA HUŢUPAN, GABRIELA
TĂNASE, ANIŞOARA DURAC, MIHAELA RĂCEALĂ. Al nouălea titlu de campioană la
senioare pentru Oltchim (fostă Chimistul), la un pas de recordul naţional al Universităţii
Timişoara- 10 titluri, în intervalul 1964-1978. Un sezon deosebit pentru Vâlcea, care cucereşte şi
Cupa României, tot pentru a noua oară, stabilind şi un alt record: al şaptelea event CupăCampionat, plus titlul de campioană la junioare I şi un loc III la junioare III. Pentru prima oară
oară pe podium senioarele de la Cluj, cu un antrenor din Galaţi, în dauna echipei Oţelul, aflată pe
locul III, după turneele pe teren neutru, care contau şi în Cupa României.
C.N. Ediţia 40-a 1997-1998, (Liga Naţională 1) SENIORI
1. HC MINAUR B.Mare– antr.: ION GHERHARD, NICULAE NEŞOVICI, LIVIU
PARASCHIV;
2. FIBREX Săvineşti – antrenor: OTTO HELL;
3. STEAUA Buc. – antr.: GHEORGHE GORAN, NICOLAE MUNTEANU;
4. DINAMO Braşov; 5. DINAMO Bucureşti; 6. DACIA Piteşti; 7. UNIVERSITATEA M.U.
Bacău; 8. PANDURII PINOASA Tg. Jiu; 9. H.C. MOLDOSIN Vaslui; 10. TRACTORUL CSU
Braşov; 11. ARBEMA MUREŞUL Arad; 12. C.S. UNIVERSITATEA POLITEHNICA
Timişoara.
H.C. MINAUR Baia Mare, campioană naţională, seniori 1997-1998. Jucători:
VALENTIN CIORÂŢĂ, LUCIAN FECHETE, VASILE VIMAN, PETRU POP, ADI
POPOVICI, LADISLAU VARADY, IULIAN ALEXANDRU, CRISTIAN TICAL, NARCIS
CÂŢU, ALIN MORAR, CĂTĂLIN LUNG, CIPRIAN ALESU, EREMIA PÂRÂIANU,
ADRIAN BEJAN, LUCIAN NETA, BOGDAN TERTELICI, CRISTIAN ZENOVICI,
ROBERT SIMO.
În sfârşit, un prim titlu de campioană naţională la seniori, pentru Handbal Club Minaur
Baia Mare, după o activitate de peste 30 de ani în prima categorie- socotind şi perioadele când se
numea A.S.Minierul sau A.S. Minaur. Acest titlu a fost cucerit la 24 de ani de la prima prezenţă
pe podium, locul III în 1973-1974, cu antrenorul LASCĂR PANĂ, timp în care Minaur s-a clasat

pe podium de 19 ori, din care de şapte ori pe locul II şi de 12 ori pe loc III. Explicaţia este că în
tot acest timp s-a luptat, adesea de la egal la egal, cu Steaua şi Dinamo, care monopolizaseră
primul loc. Minaur trebuia să se mulţumească pe atunci cu “titlul de campioană a Provinciei”,
ceea ce în faţa condiţiilor deosebite ale echipelor militare era o performanţă. Nu a fost însă să fie
ca acest prim titlu să-l găsească pe banca tehnică pe marele antrenor LASCĂR PANĂ, cel care a
contribuit decisiv la organizarea şi obţinerea unor performanţe deosebite (două cupe europene)
pentru acest prim Club de Handbal din România (1974), urcând pe podium cu echipa de 14 ori.
Nu a fost să fie nici pentru elevii lui PETRE AVRAMESCU şi CONSTANTIN PANŢÂRU, care
au condus echipe în perioada când PUIU PANĂ a fost antrenor al echipelor naţionale ale
Greciei. De altfel, echipa tehnică de la acest prim titlu a fost o formulă complet nouă, care nu a
rezistat decât un sezon, cu doar un fost elev al lui PANĂ, respectiv NEŞOVICI, cu
GHERHARD, elevul unui alt antrenor de legendă, COSTICĂ LACHE, de la Timişoara, la care
se adaugă PARASCHIV de la Braşov.
CUPA ROMÂNIEI s-a organizat numai pentru echipele feminine, asimilând
clasamentul după primele 11 etape desfăşurate în turnee de sală pe teren neutru.
CUPA ROMÂNIEI, Ediţia 19-a, 1997-1998- feminin
1. OLTCHIM R.Vâlcea – antr.: LUCIAN RÂŞNIŢĂ, PETRE BERBECARU;
2. SILCOTUB Zalău – antrenor: GHEORGHE TADICI;
3. OŢELUL Galaţi – antr.:CORNEL BĂDULESCU, ALEXANDRINA OPREA;
4. HIDROTEHNICA Constanţa – antrenor: DUMITRU MUŞI.
Formaţia lui Oltchim: aceeaşi ca în campionat. Ca de obicei, primele patru echipe din
clasamentul turneelor pe teren neutru le-am socotit ca semifinaliste şi finaliste ale Cupei
României.
CAMPIONATUL NAŢIONAL DIVIZIA A (fost categoria B), s-a organizat la fel ca
B-ul din anii anteriori, pe câte două serii, la feminin şi masculin, EST şi VEST, a câte 12 echipe.
Locurile I din fiecare serie se califică în Liga Naţională (fostă Divizia A).
La feminin- Seria EST- DOROBANŢUL Ploieşti; Seria VEST- CISEROM Sebeş.
La masculin- Seria EST- H.C. PORTUL Constanţa; Seria VEST- UNIV. CUG Cluj.
La băieţi este vorba de repromovări în prima categorie. Să remarcăm performanţa echipei
din Constanţa – antrenori: MIHAI FĂGĂRĂŞAN şi ION CRĂCIUN, care revine în Divizia A
după şase ani de rătăciri în B. Reamintim că, exact cu 10 ani înainte în 1988-1989, seniorii din
Constanţa au intrat prima oară în A, având ca antrenor pe OPREA VLASE, cel care câştigase cu
România primele Campionate Mondiale, la băieţi, în 1961 şi a fost pe banca tehnică şi la
următoarele trei: 1964, 1970 şi 1974, pensionat de la Dinamo, cu care cucerise opt titluri. După

câteva organizări şi reorganizări, “PORTUL” va deveni H.C. Constanţa, viitoare campioană a
României, participantă în Liga Campionilor, aşa cum vom vedea mai târziu.
CAMPIONATUL NAŢIONAL DIVIZIA B (fostele campionate regionale) este din
acest sezon a treia competiţie după Liga Naţională şi Divizia A. Participarea se face prin
înscriere cu garanţii financiare pentru tot ce este necesar unei echipe divizionare.
Nu se reuşeşte completarea a două serii a 10 echipe aşa cum se proiectase. La masculin sau înscris 10 echipe (două serii a cinci), iar la feminin opt echipe (două serii a patru). Vor primi
dreptul de a participa în Divizia A (care asigura calificarea în Liga Naţională):
La feminin: CSM Iaşi şi LPS CSŞ Roman pentru seria EST, iar FAMOS Odorhei şi
VITROMETAN ORAŞUL Victoria pentru seria VEST.
La masculin: TEHNOUTILAJ Odorhei şi HC Sighişoara seria EST, iar CILDRO Tr.
Severin şi INDUSTRIA SÂRMEI Câmpia Turzii pentru VEST.
Am specificat faptul că şi-au câştigat dreptul de a juca în Divizia A (fostă B), deoarece nu
toate vor avea susţinerea financiară şi nu le vom regăsi în a doua categorie.
CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR I va avea o modificare importantă
se introduce o etapă PRELIMINARĂ deschisă tuturor echipelor din această categorie. Echipele
înscrise, 46 la băieţi şi 41 la fete, au fost repartizate în opt serii a şase-opt echipe, pe criterii
geografice. Cele clasate pe locurile 1-4 din fiecare serie se califică în GRUPA VALORICĂ A,
alcătuind patru serii a opt echipe, în care joacă tur-retur, cu etape săptămânale. Primele două din
fiecare serie vor juca turneul final de opt. Echipele clasate în preliminară mai jos de locul 4 vor
alcătui câte trei serii la băieţi şi două la fete, un fel de turneu de consolare, ca să menţină în
activitate, tot anul, cât mai multe echipe.
C.N. JUNIOARE I, ediţia 37-a, 1997-1998. Turneul final la Rm. Vâlcea
1. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antrenori: AURELIAN ROŞCA, MARIA CIULEI;
2. LPS CSŞ Piteşti – antrenor: SILVIA PURICE;
3. CSŞ Lic. Bonyai Odorhei – antrenor: ERNEST MIHALYFALUI;
4. CSŞ Constanţa; 5. CSŞ VIITORUL Cluj; 6. LPS CSŞ Roman; 7. LPS CSŞ Piatra Neamţ; 8.
LPS CSŞ BANATUL Timişoara.

Oltchim Rm. Vâlcea, campioană naţională la junioare I, 1998. Jucătoare:

ANCA GROSU, GABRIELA BOBOLINOIU, LAVINIA BAICOIANU, GABRIELA
DRAGOMIR, MAGDA DRĂGAN, CRISTINA DUICAN, ROXANA GATZEL, MIHAELA
RĂCEALĂ, GABRIELA TĂNASE, ANIŞOARA DURAC, CRISTINA LUCA, AURELIA
STOICA, MĂDĂLINA MICA, ŞTEFANIA BURLAC, MANUELA RĂDULESCU şi DOINA
HÂRDAN.
Este al treilea titlu de campioane naţionale pentru junioarele de la Oltchim şi de remarcat
că, de fiecare dată, în “EVENT” cu senioarele, ceea ce confirmă supremaţia Oltchimului în acei
ani, la feminin. Primul titlu la juniori I a fost cucerit în 1989 cu profesorii: MARIA CIULEI şi
CONSTANTIN CINCĂ, unul din pionierii handbalului de la junioare în Rm. Vâlcea şi antrenor
la Oltchim (pe atunci Chimistul) în Divizia B.
C.N. Juniori I, ediţia 37-a 1997-1998. Turneul final la Bucureşti
1. CSŞ 3 STEAUA Bucureşti – antrenor: GABRIEL ZAMBRI;
2. CSŞ DINAMO Braşov – antrenor: MARIAN VASILACHE;
3. CSŞ Suceava – antrenor: DUMITRU BERNICU;
4. CSŞ LPS CFR Iaşi; 5. CSŞ Constanţa; 6. CSŞ 2 COMAT Baia Mare; 7. CSŞ SINTEZA
Oradea; 8. CSŞ Lic. Banyai Odorhei.
Clubul Sportiv Şcolar Nr. 3, Steaua Bucureşti, campion naţional la juniori I 1998,
jucători: BOGDAN CROITORU, BUCUR BĂDĂNOIU, IONUŢ NEMEŞI, CRISTIAN
GHEORGHE, ADRIAN VLĂDESCU, FLORIN BĂBULEA, MIHAI CIOREANU, ADRIAN
HULPAN, BOGAN CENUŞĂ, MIHAI GHENEA, MIRCEA LUPU.
Al doilea succes pentru CSŞ 3 Steaua şi tânărul antrenor Zambri după cel din 1993, titlul
la juniori III. Prima clasare pe podium la J.I. a clubului Steaua, datează din 1977, locul III în
turneul final de la Vaslui, cu antrenorii: GHEORGHE GORAN şi ION PARASCHIV. În timp ce
Dinamo Braşov a fost de mai multe ori pe podium, acum pe II dar, cu cinci titluri la activ la
juniori I (1981, 1984, 1989, 1990). Apar în prim plan şi la juniorii I CSŞ Suceava, după ce, încă
din 1995 şi 1996, cu două locuri -II- la juniori III şi în 1997, cu locul 2 la juniori II, anunţau că
sunt în devenire un puternic centru al handbalului masculin la toate categoriile, inclusiv cu
echipă în Liga Naţională – seniori, după anii 2000.
C.N. junioare II, ediţia 1997-1998. Turneul final la Sf. Gheorghe
1. CSŞ Galaţi – antrenor: DAN PATACHE;
2. CSŞ Bacău – antrenor: EUGEN MANOLIU;
3. CSŞ 2 Bucureşti – antr.: OCTAVIAN RĂDULESCU, ELENA GHEORGHE;
4. CSŞ Drobeta Turnu Severin; 5. CSŞ Dinamo Braşov; 6. CSŞ Viitorul Cluj;

7. CSŞ Lic. Banyai Odorhei; 8. LEFS CSŞ Bistriţa.
Clubul Sportiv Şcolar Galaţi, campioană naţională la junioare II 1998. Jucătoare:
RAMONA BOCĂNEALĂ, IONELA DRAGOMIR, ALINA BRANIŞTE, DIANA MEIROŞU,
CĂTĂLINA CIOAREC, EMANUELA DRAGOMIR, MONICA MIHALCEA, OANA
HOROBEŢ, SILVIA ALEXANDRU, CRISTINA OPREA, ADRIANA DRĂGAN, ALINA
PETRESCU, MONICA VIERU, VELEA VLĂDESCU.
Un frumos succes pentru profesorul DAN PATACHE, unul din cei dedicaţi pe viaţă
activităţii oarecum anonime cu junioarele, atât la Galaţi, cât şi în loturile şi taberele FRH pentru
cadete şi junioare. Elevele lui, MEIROŞU şi CIOAREC, acum campione la junioare vor fi anul
viitor campioane mondiale la tineret 1999 – China. Acest prim titlu naţional fusese anunţat deja
de cele două locuri III succesiv, în 1996 şi 1997 şi de alte calificări anterioare în trei turnee
finale. Pe podium, locul II este pentru CSŞ Bacău, chiar în anul în care senioarele retrogradează,
ca o promisiune şi o speranţă pentru revenirea în ligă. Din nou în primele trei echipe CSŞ2
Bucureşti, acum cu profesorul Rădulescu şi fosta elevă a acestei şcoli opt ani, NUŢI
GHEORGHE, jucătoare peste 10 ani la Rapid Bucureşti.
C.N. juniori II, ediţia 25-a 1997-1998. Turneul final la Oradea
1. CSŞ DINAMO Braşov – antrenor: IOAN VLĂDESCU;
2. CSŞ Lic. Sinteza Oradea – antrenor: SABIN DACĂU;
3. CSŞ Universitatea Craiova – antrenor: ALEXANDRU TEUTAN;
4. CSŞ Lic. Petrolul Moreni; 5. LEFS Reşiţa; 6. CSŞ Suceava; 7. CSŞ Bacău; 8. LPS CSŞ
Banatul Timişoara.
Clubul Sportiv Şcolar Dinamo Braşov, campion naţional la juniori II, 1998.
Jucători: MARIUS ALECU, DANIEL GUŞU, FLORIN PANTAZAN, ANDREI CIOCAN,
ALEXANDRU TUDOR, ADRIAN MARTIN, MARIUS CIUREA, DAN FISCUTEAN, ALIN
BONDA, ADRIAN GUŢU, SORIN BASCA, ALEXANDRU LOVIN, BOGDAN NENIŞCĂ,
RADU BOGDAN, SORIN CURITEANU. Din nou în prim plan CSŞ Dinamo Braşov şi
profesorul ION VLĂDESCU- acum cu MARIAN VASILACHE- care repetă performanţa din
sezonul trecut obţinând astfel două titluri consecutive la juniori II 1997 şi 1998.
Deşi am mai făcut-o, trebuie încă o dată să subliniem valoarea şi performanţele Şcolii de
Handbal pentru copii şi juniori din Braşov, acum în special a celor de la CSŞ Dinamo Braşov şi a
profesorilor-antrenori de la grupele de băieţi: IOAN VLĂDESCU, MARIAN VASILACHE,
LIVIU CEAUŞU, fără a-i uita pe cei deja cunoscuţi prin performanţele anterioare: TIBERIU
ORBAN, MIRCEA BUCĂ, ELENA şi REMUS DRĂGĂNESCU, MARIA şi FERNEC
LECHNER, ultimul, mulţi ani, directorul acestei unităţi.
O surpriză o constituie prezenţa pe podium pentru prima oară a echipei din Oradea, cu
fostul jucător internaţional SABIN DACĂU. Din păcate nu va rezista.

C.N. junioare III, ediţia 15-a 1997-1998. Turneul final la Baia Mare.
1. Rapid Munplast Bucureşti – antrenor: SULTANA AIACOBOAE;
2. CSŞ Drobeta Turnu Severin – antrenor: ION MILOVAN;
3. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antr.: MARIA TÖRÖK-DUCA, CRISTINA ROUĂ;
4. LPS CSŞ Banatul Timişoara; 5. CSŞ Caracal; 6. CSŞ Dâmboviţa Târgovişte; 7. Ştiinţa
Băileşti; 8. CSŞ Silcotub Zalău.
Clubul Rapid Munplast Bucureşti, campioană naţională la junioare III 1998.
Jucătoare: ROXANA AIACOBOAE, MIHAELA CHIRIAC, CRISTINA BAHNA, EMILIA
MIHĂILESCU, GEORGIANA TUDORAN, FLAVIA TUDORAN, RALUCA TURCULETI,
OANA PRUNĂ, CRISTINA DUMITRU, IOANA VASILE, ROZANA MOLDOVEANU,
MARIANA GUINEA.
Mare satisfacţie profesională şi mulţumire personală pentru profesoara SULTANA
IAGĂRU-AIACOBOAE, cea devotată trup şi suflet Rapidului unde a jucat 8 ani (venind de la
CSŞ 2 Bucureşti) şi apoi a continuat ca antrenoare, deocamdată alţi 15 ani. Ea este şi astăzi
(2009) prezentă zi-lumină în sala Giuleşti, inconjurată mereu de zeci şi zeci de fetiţe, de la 8 la
18 ani. Titlul de campioană (1998) vine ca o încununare a acestei munci titanice, după cinci-şase
calificări în turneele finale la toate categoriile posibile, fiindcă este singura antrenoare pentru
toate categoriile de junioare de la Rapid şi are în grijă, în fiecare an, peste 80 de elevi.
C.N. juniori III, ediţia 15-a 1997-1998. Turneul final la Baia Mare
1. CSŞ UNIVERSITATEA Craiova – antrenor: ALEXANDRU TEUTAN;
2. CSŞ COMAT Baia Mare – antrenori: ION CHIRA, OVIDIU TUDOR;
3. CSŞ Turnu Severin – antrenor: PETRE ARAVEI;
4. LPS Vaslui; 5. LPS CSŞ Piatra Neamţ; 6. CSŞ Arad; 7. LPS CSŞ Suceava;8. CSŞ GSI Unirea
Cluj.
Clubul Sportiv Şcolar Universitatea Craiova, campion naţional la juniori III 1998,
Jucători: COSMIN VINTILĂ, TRAIAN MOHOR, ALIN FLORIN ŞANIA, VLĂDUŢ
CORVIN, IONUŢ DUMITRU, VALENTIN GHIONEA, COSMIN SĂLĂJAN, CLAUDIU
GORINA, MARINA ANDRIEŞ, FLORIN CIORÂŢĂ, CONSTANTIN PECA, ANDREI
PERCU, DARIUS ŞANIA, FLORIN MELENCU.
Remarcăm în 1998 o serie de reuşite pentru profesorul ALEX TEUTAN de la Craiova, de
două ori pe podium în acelaşi sezon (la juniori III locul I şi juniori II locul III), este un cumul de
performanţe mai rar întâlnit. Dacă mai adăugăm locul II de anul trecut, tot la juniori III, putem
spune că este pentru el momentul unui “vârf de formă” şi rezultatele par perfect normale. Cu

deosebire, însă, evidenţiem juniorii de mare valoare promovaţi în handbalul de performanţă
(fraţii ŞANIA, GHIONEA, CIORÂŢĂ). La Drobeta Turnu Severin au fost întotdeauna antrenori
şi performanţe bune la junioare, cu vulcanicul, dar harnicul profesor ION MILOVAN, acum în
finale şi băieţii, cu PETRE ARAVEI, urcă pe podium.

ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ (1997-1998) a fost dominată în acest sezon de
patru mari competiţii oficiale: la SENIORI - feminin, Campionatele Mondiale - decembrie 1997,
în Germania iar la masculin, Campionatele Europene - mai 1997, în Italia; la TINERET fete C.E.
- august 1998, în Slovacia, iar la băieţi C.E. - august 1997, în Austria.
La masculin nu ne-am calificat nici la seniori nici la tineret. Deja era o spirală
defavorabilă, nemaiavând performanţe de podium sau în preajma lui, nu mai eram cap de serie şi
întâlneam echipe puternice în calificări, de care nu vom trece. La senioare ne-am clasat la C.M.
pe locul 12, cel mai slab de până acum din istoria echipei.
Salvarea de prestigiu vine tot de la echipa de tineret fete, UN MARE SUCCES: LOCUL I
ŞI TITLUL DE CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la această ediţie, cu turneul final la Bratislava.
Aceasta, după ce cu numai trei ani înainte de 1995, echipa cucerea titlul de campioană mondială
în Brazilia (bineînţeles, cu altă generaţie şi alţi antrenori).
ECHIPA NAŢIONALĂ DE SENIOARE (1997-1998) reuşise în sezonul anterior la CE
din Danemarca, un rezultat mulţumitor (locul 5) şi calificarea la C.M., cu antrenorii CORNEL
BĂDULESCU şi CONSTANTIN POPESCU PILICĂ, ratând de puţin un loc în semifinale şi
poate o medalie. Cu aproximativ aceeaşi echipă care ratase de puţin un loc în semifinale şi poate
o medalie la C.E. 1996 (egal după fluierul final - cu Norvegia), cu acelaşi antrenor principal,
Cornel Bădulescu dar cu alt secund, Georghe Tadici, se vor angaja într-o perioadă de pregătire
specială cu patru etape, cuplate cu patru turnee importante.
Ca şi în anii anteriori, pregătirile încep cu un cantonament la Poiana Braşov (18-31 iulie),
unde se efectuează antrenamente în aer liber şi în sala din Braşov. În ultimele zile, seara, câte trei
jocuri de pregătire cu echipe din campionatul intern şi apoi plecarea spre Germania, via
Bucureşti.
1. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU GERMANIA 01-03 aug. 1997 la:
AICHWALD scor: 27-30 (13-15); la BAILINGEN, 27-35 (11-16) şi la HEILLBRONN 2528 (12-15) *3 jocuri, 3 pierdute.
Au jucat: OLIMPIA VEREŞ, MIHAELA CIOBANU, ILDIKO KEREKEŞ portari,
MARILENA PĂTRU 5 gol/3 joc., ALINA DOBRIN 7/3, SIMONA STANCIU 7/3,
MAGDALENA URDEA 3/3, ANA-MARIA STECZ 5/3, ROXANA STĂNIŞOR 18/3, ALINA
ŢURCAS 7/3, MIHAELA APOSTOL 6/3, LUMINIŢA PINTILIE 2/3, CRISTINA MIHAI 1/3.

Antrenori: CORNEL BĂDULESCU, IOAN BOTA, REMUS DRĂGĂNESCUFederal.
Cele şapte jucătoare subliniate au făcut parte din echipa care a jucat la Campionatele
Europene din Danemarca, decembrie 1976. Nu au mai fost convocate jucătoarele care activau în
străinătate.
Al doilea stagiu de pregătire (11-25 august 1997) s-a desfăşurat la Poiana Braşov şi s-a
finalizat cu participarea la un turneu internaţional în Croaţia.
2. TURNEU “CROAŢIA CUP”, 22-24 aug. 1997 - RIJEKA
Clasament: 1. Croaţia A, 2.ROMÂNIA, 3. Ungaria, 4. Croaţia B.
Rezultate: cu Ungaria: 23-22 (7-8), cu Croaţia B 22-19 (12-8), cu Croaţia A 26-27 (1116)
*3 jocuri, 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: CIOBANU, VEREŞ, KEREKEŞ, ŢURCAŞ, PINTILEI, DOBRIN,
MIHAI, ŞCHIOPU, IORGU, STANCIU, BERILĂ, NIŢESCU, COSMA, PĂTRAŞCU,
BUDNĂRAŞU.
Antrenor: CORNEL BĂDULESCU. Federal: REMUS DRĂGĂNESCU
După un nou cantonament la Poiana Braşov - 11-20 august 1997 - (mai puţin jucătoarele
de la Oltchim rămase la club pentru un turneu în Germania) urmează participarea la un
important turneu în Danemarca.
3. TURNEU DANEMARCA 26-28 sept. 1996 - COPENHAGA
Clasament: 1. Danemarca; 2. ROMÂNIA; 3. Austria; 4. Franţa.
Rezultate: cu Danemarca: 34-42 (16-24); cu Austria: 33-32 (14-15); cu Franţa: 32-27 (1512).
* 3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: MIHAELA CIOBANU, OLIMPIA VEREŞ, CARMEN PETCA- în poartă,
MARIANA TÂRCĂ 21 goluri, ROXANA GHEORGHIU 20, ALINA DOBRIN 17,
VALENTINA COSMA 10, LĂCRĂMIOARA PINTILIE 1, STELUŢA LAZĂR 20,
MAGDALENA URDEA 5, CARMEN AMARIEI 5, IONELA BOBE, MARIA IORGU.
Antrenori: CORNEL BĂDULESCU, GHEORGHE TADICI.

4. TURNEU AUSTRIA 24-26.10.1997- Viena.
Clasament: 1. Danemarca; 2. Austria; 3. ROMÂNIA; 4. Croaţia.
Rezultate: cu Danemarca: 25-32 (16-14); cu Austria: 22-23 (14-13); cu Croaţia: 31-25
(14-14). * 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: PETCA, VEREŞ, LAZĂR 20 goluri, UDREA 4, TÂRCĂ 12, COSMA 11,
GHEORGHIU 8, DOBRIN 14, din formaţia care a jucat în turneul din Danemarxa şi
LUMINIŢA HUŢUPAN- portar, LUCIA BUDNĂRAŞU, LIDIA DRĂGĂNESCU 44,
LĂCRĂMIOARA LAZĂR 3, ALINA ŢURCAŞ, LUMINIŢA STROE 3, ALINA BIDIREL,
spre verificare şi selecţie.
Antrenori: BĂDULESCU şi TADICI.

5. TURNEU NORVEGIA 29.10-2.11.1997- OSLO, LENA LILLEHAMMER.
Clasament: 1. Norvegia; 2. Germania; 3. ROMÂNIA; 4. Rusia; 5. Suedia.
Rezultate: cu Rusia: 29-27 (19-17); cu Suedia: 28-18 (12-8); cu Germania: 30-33 (17-19);
cu Norvegia 26-31 (14-16). * 4 jocuri: 2 victorii, 2 pierdute.
Au jucat: PETCA, VEREŞ, HUŢUPAN, TÂRCĂ 20 goluri, GHEORGHIU 28,
STELUŢA LAZĂR 13, DOBRIN 6, STROE 11, LĂCRĂMIOARA LAZĂR 5, BIDIREL,
ŢURCAŞ 6, BOBOCEA.
6. TROFEUL CARPAŢI. Ediţia 33-a, 21-23.11.1997- Rm. Vâlcea.
Clasament: 1. Danemarca; 2. Rusia; 3. Germania; 4. ROMÂNIA.
Rezultate: cu Germania: 25-27 (13-15); cu Danemarca: 27-35 (11-17); cu Rusia: 29-31
(13-16).
*3 jocuri, 3 pierdute.
Au jucat: PETCA, VEREŞ, CIOBANU, TÂRCĂ 14 goluri, GHEORGHIU 29, DOBRIN
9, URDEA 8, STROE 7, STELUŢA LAZĂR 3, LĂCRĂMIOARA LAZĂR 2, ŢURCAŞ 2, plus:
ELENA IORGU, VALERIA MOTOGNA 4, MIHAELA APOSTOL 4, CORINA BRICI,
NICOLETA GÂSCĂ convocate pentru o reselecţie de ultimă oră.
Antrenori: CORNEL BĂDULESCU, GHEORGHE TADICI.
Rezultatele şi locul în clasament, ultimul cu 0 puncte (3 jocuri, 3 pierdute) în Trofeul
Carpaţi, turneu internaţional de valoare Europeană pare de necrezut. Şi totuşi aşa a fost, şi asta cu

două săptămâni înainte de mondiale. Între alte explicaţii s-a spus că poate jucătoarele s-au
menajat fiindcă nimeni nu avea nevoie de o accidentare cu şapte zile înainte de competiţie.
Ne aflam la a 33-a ediţie (prima în 1959). De douăzeci de ori ne-am clasat pe primul loc,
de şase ori pe locul 2, de două ori pe locul 3 şi de două ori pe locul 4 (turneu cu şase echipe), dar
niciodată pe ultimul loc cu 0 puncte. Cu toate acestea s-a plecat în Norvegia cu gândul că a fost
un accident şi cu speranţa unui loc în semifinale sau cel puţin locul 5, care te califica automat la
C.M. următor.
7. CAMPIONATELE MONDIALE senioare. Ediţia 13-a, 30.11-14.12.1997Germania.
Numărul echipelor din turneul final se măreşte la 24 (de la 20), repartizate în patru grupe
a şase echipe. Grupa A: Germania, Austria, Angola, Japonia, Brazilia, Polonia.
Grupa B: Croaţia, Norvegia, Franţa, Belarus, Canada, Uzbekistan.
Grupa C: Coreea, Ungaria, ROMÂNIA, Coasta de Fildeş, Algeria, Uruguay.
Grupa D: Rusia, Macedonia, Danemarca, Cehia, Slovacia, China.
Am transcris echipele în ordinea de clasament anticipând situaţia finală din grupele
preliminare. Primele 4 din fiecare grupă se calificau în optimi, cele din grupa A cu B şi C cu D,
învingătorii mai departe în sferturi, apoi în semifinale şi finală. Învinşii vor juca pentru locurile
de clasament 5-8 şi mai departe. Desigur, mărindu-se treptat numărul echipelor din turneul final,
au apărut şi ţări în care handbalul nu era încă la un înalt nivel. A fost însă dorinţa permanentă a
I.H.F. de a avea echipe din toate continentele, în număr cât mai mare.
EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIEI LA C.M. SENIOARE, GERMANIA, 1997:
1. ROMÂNIA – Algeria: 44-23 (29-9)

Turul preliminar, Grupa C;

2. ROMÂNIA – Uruguay: 34-15 (14-9)

Turul preliminar, Grupa C;

3. ROMÂNIA – Ungaria: 26-30 (14-19)

Turul preliminar, Grupa C;

4. ROMÂNIA – Coasta de Fildeş: 28-26 (12-10)

Turul preliminar, Grupa C;

5. ROMÂNIA – Coreea: 21-30 (12-13)

Turul preliminar, Grupa C;

6. ROMÂNIA – Macedonia: 33-37 (15-13), 27-27/29-29 Optimi.
Linie de clasament – 6 jocuri: 3 victorii, 3 pierdute, 186-161 golaveraj, 6 puncte. Loc
XII.

Clasament general: 1. Danemarca; 2. Norvegia; 3. Germania; 4. Rusia; 5. Coreea; 6.
Croaţia; 7. Macedonia; 8. Polonia; 9. Ungaria; 10. Franţa; 11. Austria; 12. ROMÂNIA; 13.
Cehia; 14. Coasta de Fildeş; 15. Angola; 16. Belarus; 17. Japonia; 18. Slovacia; 19. Algeria; 20.
Canada; 21. Uzbekistan; 22. China; 23. Brazilia; 24. Uruguay.
ROMÂNIA ocupă locul al 12-lea.

Jocul 1 cu Algeria: 44-23 (29-9), RII: 15-14 şi Jocul 2 cu Uruguay: 34-15 (14-9), RII:
20-6, au fost pentru echipa noastră o foarte bună acomodare în condiţiile şi protocolul unui C.M..
Diferenţa de valoare fiind evidentă, am dominat categoric ambele jocuri chiar dacă repriza a
doua cu Algeria am câştigat-o la un gol. Antrenorii au vrut să joace toate cele înscrise pe foaie şi
chiar să experimenteze sisteme şi combinaţii.
Jocul 3 cu Ungaria: 26-30 (14-19), RII: 12-11 la ROTENBURG în 4.12.1997, a
însemnat adevăratul început al unui foarte dificil Campionat Mondial cu evoluţii bune ale echipei
noastre, dar şi multe nereuşite, renunţări şi căderi. În prima repriză - care se poate spune că a
determinat pierderea meciului – fetele noastre au jucat cu emoţii exagerate, parcă fără putere şi
orizont. Inhibate şi chiar timorate de jocul dur al echipei maghiare, fiindcă între apărarea
echipelor Algeriei şi Uruguay şi cea a Ungariei a fost de la cer la pământ, mai bine spus, “de la
mieluşele, la pantere”.
Repriza a II-a a fost alta, s-a jucat de la egal la egal cu un plus pentru noi la începutul şi
mijlocul ei terminand-o în avantaj (12-11), dar per total, pierdem la patru goluri.
Antrenori: BĂDULESCU, TADICI.
Jocul 4 cu Coasta de Fildeş (Cote D'Ivoire): 28-26 (12-10), RII: 16-16, la Rotenburg
(unde s-au desfăşurat toate jocurile din grupa noastră), 6.12.1997. După meciul pierdut cu
Ungaria a urmat o zi liberă, în care antrenorii şi cei din jurul echipei au făcut tot ce au putut ca să
refacă starea de spirit şi să le motiveze. Cu echipa africană aveam oricum prima şansă, dar pe
teren a fost nevoie de multă muncă pentru victorie deşi era evident că echipa României era mai
bună.
Jocul 5 cu Coreea de Sud: 21-30 (12-13), RII: 9-17, la Rotenburg în 7.12.1997. În prima
repriză se rezistă bine tempo-ului alert impus jocului de coreence, găsind şi soluţii de depăşire a
unei apărări hiperavansate. Puţin a lipsit să terminăm repriza în avantaj, un contraatac ratat,
sancţionat imediat de asiatice cu un contraatac (unde sunt maestre) şi gol în poarta noastră.
În repriza a-II-a speram să ne impunem plusul de experienţă şi tehnica mai simplă dar
sigură şi ţinând mai mult de minge să le micşorăm viteza de joc şi tempoul alert al jocului. Nu
am reuşit decât câteva minute şi apoi treptat, treptat nu mai putem ţine tempoul şi pierdem la scor
(minus 9 goluri), prea multe pentru aspectul jocului.

Clasament turul preliminar, Grupa C: 1. Coreea 10 puncte (5 victorii); 2. Ungaria 8
puncte (4 victorii); 3. ROMÂNIA 6 pt. (3 victorii); 4. Coasta de Fildeş 7 pt. (2 victorii); 5.
Algeria 2 pt.; 6. Uruguay 0 pt. .
Primele 4 echipe se califică mai departe în optimi. Clasaţi pe locul 3 în grupa C am jucat
cu locul 2 din grupa D, respectiv cu Macedonia. Era un joc decisiv - eliminatoriu -, “totul sau
nimic”. Învingătorul mergea mai departe spre finale, spre medalii, poate chiar la titlu. Învinsul se
prăbuşea în subsolul clasamentului pe 9-12, poate chiar pe 17-20, ceea ce nu mai conta.
Jocul 6 cu Macedonia: 33-37 (15-13) final de joc 27-27, RII: 12-12; după prima
prelungire 29-29; după a doua prelungire 33-37; la Hamburg în 9.12.1997. O înfrângere surpriză,
dureroasă pentru noi, mai ales că la pauză conduceam cu două goluri şi jocul se desfăşura în
favoarea noastră.
Reproducem din Gazeta Sporturilor din 8 februarie 1998 declaraţiile antrenorului secund
Gheorghe Tadici: „Am pregătit cu minuţiozitate această partidă, împreună cu echipa, şi deşi am
condus aproape trei sferturi din meci, am egalat cu mare şansă în ultima secundă de joc prin
Dobrin. Menţionez că în minutul 38 conduceam cu 18-13 şi se părea că nu mai avem probleme
cu câştigarea jocului. În continuare, următoarele 10 acţiuni de atac ale echipei noastre sunt
irosite în principal de cei doi interi: Stănişor şi Lazăr, dar şi de conducătorul de joc Târcă, în
ciuda marii sale experienţe. În prima repriză de prelungiri conduceam din nou cu 2 goluri,
adversarul egalează şi ratăm apoi un contraatac decisiv prin Dobrin, în ciuda faptului că Alina
Dobrin a fost, alături de Ciobanu, cea mai bucă jucătoare a noastră în acest joc. După
eliminarea lui Ciobanu, cartonaş roşi, echipa noastră se prăbuşeşte şi pierde fără drept de apel
în ultima repriză a prelungirilor.
Ne clasăm pe locul 12, cel mai slab de până acum, în cele 12 ediţii ale mondialelor pentru
senioare.
LOTUL ECHIPEI DE SENIOARE LA C.M. 1997 în Germania.
1. CARMEN PETCA, 30 ani, portar, HIPO VIENA, 1,76 m/62 kg;
2. OLIMPIA VEREŞ, 22 ani, portar, Silcotub Zalău, 1,78 m/64 kg;
3. MIHAELA CIOBANU, 29 ani, portar, Rapid Bucureşti, 1,76/70 kg;
4. MARIANA TÂRCĂ, 35 ani, inter dreapta, Podravkaa CRO, 1,75/69;
5. ROXANA GHEORGHIU, 23 ani, inter stânga, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,81/71;
6. STELUŢA LAZĂR, 22 ani, inter dreapta, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,78/72;
7. ALINA DOBRIN, 21 ani, ext. dr., Rapid Bucureşti, 1,76/76;
8. LUMINIŢA STROE, 21 ani, pivot, Oţelul Galaţi, 1,76/63;

9. MIHAELA APOSTOL, 24 ani, centru, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,73/63;
10. MAGDALENA URDEA, 21 ani, ext. dr., Oltchim Rm. Vâlcea, 1,77/69;
11. ELENA IORGU, 22 ani, centru, extremă-dreapta, Rapid Bucureşti, 1,66/55;
12. LĂCRĂMIOARA LAZĂR, 22 ani, pivot, Germania, 1,75/70;
13. VALERIA MOTOGNA, 18 ani, inter-stânga, Silcotub Zalău, 1,84/73;
14. ALINA ŢURCAŞ, 25 ani, inter stânga, Silcotub Zalău, 1,78/72;
15. SIMONA GOGÂRLĂ, 20 ani, inter stânga, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,79/69.
Antrenori: CORNEL BĂDULESCU, GHEORGHE TADICI.
Antrenor federal: REMUS DRĂGĂNESCU.
Medic: IOAN STRĂUŢ. Maseur: NICOLAE MĂTĂSARU.
Conducător delegaţie: MIHAI STARK, secretar F.R.H. .
În clasamentul golgeterelor, pe locul 4: ROXANA STĂNIŞOR GHEORGHIU, cu 57
goluri (35 din 7m), în şase jocuri. Pe primul loc: Indira Kastratovici - Macedonia cu 71 goluri
(23 din 7m), în nouă jocuri. În clasamentul eficacităţii, pe locul 9 EMILIA LUCA, cu 65%
(aruncare/gol) care juca din 1996 pentru Germania, după înţelegerea Comitetelor Olimpice
respective.
- După acest C.M., cu un nemulţumitor loc 12, discuţiile au continuat în Colegiul de
Antrenori şi Biroul Federal, timp de 2-3 luni, cel mai adesea în contradictoriu, probleme neclare
poate chiar obscure. Presa a făcut vâlvă în legătură cu o problemă care după anii 1990 se
acutizează: <interesele echipelor de club nu se pliază întotdeauna pe cele ale naţionalei> şi de
aici zvonuri şi vorbe.
Era însă o problemă urgentă, cea a antrenorilor, fiindcă de la 11 februarie 1998 urmau să
înceapă meciurile de calificare pentru C.E. decembrie 1998. Concluzia s-a concentrat într-un
subtitlu cu litere mari în Gazeta Sporturilor din 14 ianuarie 1998: “Cei doi antrenori Bădulescu
şi Tadici, împreună cu federalul Remus Drăgănescu, au fost găsiţi vinovaţi de insuccesele
naţionalei la C.M. 1997”. Se fac propuneri, liste şi tabele. Într-un moment când discuţiile se
blocaseră, Remus Drăgănescu, antrenor federal, care însoţise şi sprijinise direct activităţile
loturilor, declară că, de această dată, este gata să-şi ia răspunderea ca antrenor principal. A fost
numit până la urmă, mai ales că nu avea echipă, fiind „neutru”. Imediat încep pregătirile pentru
calificările la C.E. care se desfăşurau pe grupe de patru echipe. Se juca tur-retur, la interval de
trei-patru zile, o dată pe lună, în februarie-mai 1998.
CALIFICĂRI PENTRU C.E. senioare -OLANDA- decembrie 1998.

Meciuri tur-retur cu Belarus, Slovacia şi Polonia în perioada 11 febr. – 3 mai 1998.
1. JOCURI TUR-RETUR cu Belarus, la Ploieşti, în 11.02.1998, scor: 30-26
(10-12) RII: 20-14; la Minsk în 15.02.1998, scor: 21-31 (12-15) RII: 9-16.
* 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Au jucat: CRISTINA DOGARU, MIHAELA CIOBANU- portari, MARIA POP, ELENA
IORGU, CRISTINA MIHAI, STELUŢA LAZĂR 16 goluri(8 joc 1, 8 joc 2), CARMEN
NIŢESCU 12 (4+8), VICTORINA BORA 4 (3+1), ALINA DOBRIN 3 (3+0), MARIA RĂDOI
3 (1+2). ROXANA STĂNIŞOR-GHEORGHIU 4 (1+3), ANA MARIA STECZ 6 (1+5),
NARCISA LECUŞANU, ELENA IORGU 3 (0+3).
Antrenori: REMUS DRĂGĂNESCU, CONSTANTIN COJOCARU.
2. JOCURI TUR-RETUR cu Slovacia, la Sala în 11.03.1998, scor: 26-24 (15-10) RII:
11-14; la Arad în 15.03.1998, scor: 34-25 (18-14) RII: 16-11. *2 jocuri, 2 victorii.
Au jucat: CRISTINA DOGARU, MIHAELA CIOBANU- în poartă, CARMEN
AMARIEI 10 (8 joc 1 + 2 joc 2), MARIANA TÂRCĂ 18 (8+10), VICTORINA BORA 11
(4+7), PETRONELA FEDORNEAC 2 (0+2), CARMEN NIŢESCU 4 (0+4), MANEA
GABRIELA 1 joc 1, ALINA DOBRIN 2 (2+0), MARIA RĂDOI 4 (0+4), ANA MARIA STECZ
7 (3+4), CORINA BRICI.
Antrenori: DRĂGĂNESCU, COJOCARU.
3. JOC TUR-RETUR cu Polonia, la Tarnow în 29.04.1998, scor: 21-24 (11-9)
RII: 10-15; la Cluj în 03.05.1998, scor: 32-27 (20-10) RII: 12-17. * 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Au jucat: DOGARU, CIOBANU, TÂRCĂ 7 goluri (7+3), LECUŞANU 9 (6+3),
DOBRIN 8 (1+7), LAZĂR 8 (3+5), BRICI 2 (0+2), STECZ 6 (1+5), STĂNIŞOR-GHEORGHIU
7 (3+4), RĂDOI 3 (1+2), MANEA 1 (0+1), STANCIU 2 joc 1, BORA.
Nu au mai fost convocate din lotul C.M. 1997: CARMEN PETCA, OLIMPIA VEREŞ,
LUMINIŢA STROE, MIHAELA APOSTOL, MAGDALENA URDEA, LĂCRĂMIOARA
LAZĂR, VALERIA MOTOGNA, ALINA ŢURCAŞ, SIMONA GOGÂRLĂ.
Clasament grupa B de calificare pentru C.E.: 1. ROMÂNIA – 8 pt.; 2. Polonia – 6 pt. 3.
Slovacia – 2 pt.; S-au calificat pentru turneul final al C.E. din sezonul viitor 1998-1999 în
Olanda, ROMÂNIA şi Polonia.
Aceste şase meciuri de calificare au ocupat tot sezonul primăvară-vară 1998, totuşi au
mai fost două acţiuni una în martie şi cealaltă după calificările din iulie.

4. DUBLA cu IUGOSLAVIA, 6 şi 7.03.1998, la Arad, înainte de jocurile de calificare
cu Slovacia, care aveau loc tot în acest oraş, scoruri: 32-27 (15-15) şi 29-26 (16-11). * 2 jocuri, 2
victorii. Meciuri de pregătire şi verificare.
Au jucat: HUŢUPAN, CIOBANU în poartă, AMARIEI 10 (4+6), TÂRCĂ 11 (7+4),
BORA 9 (2+7), RĂDOI 2 (1+1), FEDORNEAC 5 (5+0), STANCIU, STECZ 8 (5+3), BERILĂ
1 (1+0), BRICI 7 (5+2), MANEA 3 (0+3), MIHAI, NIŢESCU 5 (2+3).
Antrenori: REMUS DRĂGĂNESCU, DINU COJOCARU.
5. TURNEU în insulele REUNION - DOUĂ JOCURI cu Franţa, 22 şi 25.07.1998 la
St. Pierre, scor: 32-34 (12-14) şi la St. Andre, scor: 26-28 (13-16).
*2 jocuri, 2 pierdute.
Au jucat: CIOBANU, DOGARU, KEREKEŞ - portari, AMARIEI, BERILĂ, BORA,
FEDORNEAC, LECUŞANU, LAZĂR, RĂDOI, STANCIU, URDEA, STECZ, DOBRIN.
Antrenori: DRĂGĂNESCU, COJOCARU.
PALMARES 1997-1998 SENIOARE - 29 jocuri: 14 victorii, 15 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET - fete a avut în sezonul 1997/1998, ca obiectiv
major participarea la turneul final al Campionatelor Europene din Slovacia- august 1997, unde se
spera obţinerea unei medalii, de ce nu, chiar de aur. Pentru aceasta trebuia mai întâi trecut de
piedicile calificărilor, România juca în grupa B în Cehia în iunie 1998, cu gazdele şi Iugoslavia,
contracandidate puternice şi Finlanda, mai slab cotată. Se calificau primele două, erau deci trei
pe două locuri. Nu mai comentăm nimic şi spunem de la început, cu mare bucurie, că toate
obiectivele propuse au fost realizate:
1. S-a obţinut calificarea de pe locul II - de reţinut, fără înfrângere;
2. Echipa s-a clasat pe primul loc la turneul final din Slovacia - cu 7 victorii din 7
meciuri
MEDALIILE DE AUR CAMPIOANE EUROPENE DE TINERET.
-Primul Titlu European pentru Handbalul RomânescBRAVO FETELOR, ANTRENORILOR! ŞI TUTUROR CELOR CARE I-AU
SPRIJINIT ÎN PREGĂTIRE ŞI COMPETIŢIE ŞI CELOR CARE LE-AU DESCOPERIT ŞI
PROMOVAT!
O generaţie de excepţie (născute 1979-1980), care în proporţie de 100% a promovat şi la
echipa naţională de senioare a României. Nominalizăm, în primul rând pe: CRISTINA
VĂRZARU, AURELIA STOICA- BRĂDEANU şi RAMONA FARCĂU (numai în pregătire),

mai târziu vicecampioane mondiale în 2005 (în Rusia), apoi pe cele care au fost titulare în
naţională: VALERIA MOTOGNA, GABRIELA ROTIŞ (a jucat la HYPOBANK), dar şi pe
celelalte: MIRELA ROGOZ, MIHAELA RĂCEALĂ, ANAMARIA CROITORU, RAMONA
VĂDUVA, TATIANA HORENCIUC, MĂDĂLINA STRATON.
Mergând înapoi, spre geneza acestei echipe, vom constata că este aproape aceeaşi echipă
care în anul anterior (1996), se clasase pe locul 4 la C.E. de junioare din Austria: TOLNAI,
RĂCEALA, STOICA, VĂRZARU, GATZEL, TĂNASE, CROITORU, FARCĂU, MOTOGNA
şi POPA.
Le regăsim în taberele F.R.Handbal şi Ministerului Învăţământului, concret cea de la
Alba Iulia 1993 şi, mai precis, în grupele reunite ale profesorilor MIRCEA BUCĂ şi
LADISLAU KULCSAR: ANCA GROSU, CRISTINA VĂRZARU, VALERIA MOTOGNA,
ANAMARIA CROITORU, GABRIELA TĂNASE, AURELIA STOICA şi TATIANA
HORENCIUC din grupa profesorului MIRCEA ANTON (Alba Iulia 1992). Erau nişte fetiţe de
doar 14 ani. Absolut toate, „eleve” la Cluburile Sportive Şcolare din Cluj, Constanţa, Bucureşti,
Piteşti, Craiova, Corabia, Tr. Severin, Slatina, Bistriţa, Braşov. Pregătirile finale se intensifică
odată cu intrarea în anul 1998. Mai întâi, o etapă de start la Bucureşti şi Braşov (2-14 februarie
1998). În ultimele două zile, un turneu cu Elveţia senioare şi tineret, aflate în stagiu de pregătire
în România, la care s-a adăugat Rulmentul Braşov. La Bucureşti echipa se va pregăti special
pentru seria de meciuri internaţionale de verificare planificate deja.
1. DUBLA CU DANEMARCA, 24 şi 25.02.1998, în Danemarca, scor: 23-24 (11-14) şi
21-22 (15-8). *2 jocuri, 2 pierdute.
Au jucat: IONICA MUNTEANU, TALIDA TOLNAI în poartă, CRISTINA VĂRZARU
3 goluri (1 joc 1, 2 joc 2), ROXANA GATZEL 9 (5+4), GABRIELA TĂNASE 1 (joc 1),
ANAMARIA CROITORU 7 (3+4), ANDREEA VLAD, AURELIA STOICA-BRĂDEANU 10
(4+6), ANA MARIA SANDU, MIHAELA RĂCEALĂ 7 (3+4), MIRELA ROGOZ 1 (joc 2),
MĂDĂLINA STRATON, GABRIELA TĂNASE 1.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, MIRCEA BUCĂ.
Din februarie până în mai s-au desfăşurat meciurile programate în campionatul naţional al
senioarelor, Liga Naţională şi turneele finale ale juniorilor.
2. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE cu Bulgaria, la Braşov, 28, 29 şi 30 mai 1998.
Rezultate: 29-14 (15-4); 40-13 (17-7) şi 32-17 (14-7). * 3 jocuri, 3 victorii.
3. TURNEU DE CALIFICARE PENTRU CE 1998, 5-7.06.1998, la CHEB în
Cehia.Clasament: 1. Cehia 5 puncte, 90-75 (+15); 2. ROMÂNIA 5 puncte, 76-66 (+10); 3.
Iugoslavia 2 puncte; 4. Finlanda 0 puncte.
Rezultate: cu Cehia: 24-24 (11-11); cu Iugoslavia: 20-19 (11-11); cu Finlanda: 32-23 (1413). * 3 jocuri: 2 victorii, 1 egal.

Au jucat: TALIDA TONAI, IONICA MUNTEANU, TATIANA HORENCIUC portar,
GABRIELA TĂNASE 12 goluri total, GABRIELA ROTIŞ, AURELIA STOICA 17, MIHAELA
RĂCEALĂ 9, ANIŞOARA DURAC 8, RAMONA VĂDUVA, MĂDĂLINA STRATON 2,
CRISTINA VĂRZARU 11, SIMONA POPA 8, MIHAELA ROGOZ, ANA-MARIA
CROITORU 6.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, MIRCEA BUCĂ.
Ultima perioadă de pregătire, înainte de Europene, începe în luna iunie cu severa vizită
medicală la dispensarul sportivilor din Bucureşti (20 iunie) şi urmează:
- cantonament de pregătire generală şi spre sfârşit şi specială, la mare – Constanţa (21.071.08.1998). Cu antrenamente dimineaţa, în nisip, după-amiaza, la sală, şi seara, jocuri cu
junioarele şi Hidrotehnica.
- cantonament de pregătire specială, la Sf. Gheorghe (10-24.08.1998) şi 4 jocuri cu
echipe din Divizia Aşi B.
În ziua de 27 august, plecarea la Bratislava, cu trenul.
4. CAMPIONATELE EUROPENE - TINERET FETE, Ediţia II –a, Slovacia, 1998.
29 august – 6 septembrie 1998, Bratislava.
De la prima ediţie a Europenelor (1992 junioare) sistemul de desfăşurare a rămas acelaşi;
pe două grupe preliminare a şase echipe apoi semifinale, finale şi jocuri de clasament, în funcţie
de ierarhia din prima etapă.
Componenţa grupelor:
Grupa A: Lituania, Rusia, Spania, Franţa, Croaţia, Olanda.
Grupa B: ROMÂNIA, Turcia, Ungaria, Cehia, Norvegia, Slovacia.
Echipele au fost aşezate în ordinea clasamentelor după jocurile din grupele preliminare.

REZULTATELE ECHIPEI NOASTRE LA C.E. TINERET 1998, Slovacia:
1. ROMÂNIA – Turcia: 39-31 (18-13) Turul Preliminar, Grupa B;
2. ROMÂNIA – Cehia: 22-20 (12-9) Turul Preliminar, Grupa B;
3. ROMÂNIA – Ungaria: 28-25 (16-12) Turul Preliminar, Grupa B;

4. ROMÂNIA – Norvegia: 28-20 (16-9) Turul Preliminar, Grupa B;
5. ROMÂNIA – Slovacia: 30-28 (17-12) Turul Preliminar, Grupa B;
6. ROMÂNIA – Rusia: 23-21 (11-8) (20-20) Semifinală;
7. ROMÂNIA – Lituania: 33-24 (16-12) Finala mare pentru locurile 1/2.
Linie clasament - 7 jocuri, 7 victorii, 231-169 (+62) golaveraj, 14 puncte.
Clasament general: 1. ROMÂNIA; 2. Lituania; 3. Rusia; 4. Turcia; 5. Spania; 6.
Ungaria; 7. Cehia; 8. Franţa; 9. Norvegia; 10. Croaţia; 11. Olanda; 12. Slovacia.

ROMÂNIA Loc I, MEDALIE DE AUR, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ
-Tineret feminin „Junior” în versiunea EHFEste primul titlu European din ISTORIA Handbalului nostru, la trei ani după primul de
Campioană Mondială la tineret feminin (Brazilia 1995). Prima medalie din cele 12 care vor urma
sub mandatul Preşedintelui Federaţiei Române de Handbal, CRISTIAN GAŢU – ales în 1996 –
el însuşi de două ori Campion Mondial (1970, 1974) şi de două ori Medaliat Olimpic (1976,
1972).
Până în aceşti ani în ISTORIA Handbalului Românesc se consemnaseră medalii şi titluri
numai la seniori şi senioare, cu un total de 15, respectiv 4, la Jocurile Olimpice şi 11 la
Campionatele Mondiale. De acum, este rândul şi al echipelor “mici” (tineret şi junioare) să-şi
aducă contribuţia. O vor face şi în 12 ani, vor cuceri 11 medalii care, cel puţin teoretic, spun că
viitorul ne este asigurat.

EVOLUŢIA ECHIPEI NOASTRE la CE Tineret 1998.
JOC 1: cu Turcia: 39-31 (18-13), RII: 21-18 la Bratislava, Sala BTC, la 29.08.1998, ora
20, în Grupa Preliminară B.
O victorie relativ uşoară, superioritatea noastră fiind evidentă la toate capitolele. Cu
numai două săptămâni înainte de CE echipa noastră a efectuat un stagiu de pregătire în Antalia,
împreună cu echipa Turciei. Ne-a fost de un real sprijin, putându-se lucra în linişte departe de
problemele şi relaţiile de acasă. Acolo, în Antalya, în cele două jocuri de antrenament, fetele
noastre au învins la scor de fiecare dată.
JOCUL 2: cu Cehia: 22-20 (12-9) RII: 10-11, la Bratislava, Sala Mladost, la 30.08.1998
ora 15.30 în Grupa Preliminară B. Cu două luni înainte de turneul de calificare de la Cheb într-un

meci aprig disputat, am terminat la egalitate (24-24), mergând împreună la acest turneu final în
Iugoslavia. Acum, pe teren neutru, dar pe puncte grele, jocul a fost şi mai „aspru,” apărarea lor
depăşind uneori limitele regulamentului. De altfel, a fost meciul în care am înscris cele mai
puţine goluri din şapte jocuri, în cinci am înscris aproape 30 goluri.
JOCUL 3: CU UNGARIA: 28-25 (16-12), RII: 12-13, la Senica, Sala centrală a oraşului
la 31.08.1998, ora 16.30 Grupa Preliminară B. Victorie Importantă.
Întotdeauna şi la orice nivel partidele ROMÂNIA – Ungaria erau aprig disputate.
Echipele noastre de tineret şi junioare erau mai bune la ora aceea decât cele ale Ungariei, dar
acum disputa a fost acerbă şi a trebuit să luptăm din toate puterile pentru victorie şi am făcut-o
foarte bine.
JOCUL 4: cu Norvegia: 28-20 (16-9), RII: 12-11 la Bratislava, Sala BCT, la 02.04.1998
Grupa Preliminară B. “Echipa era pe val şi mergea din ce în ce mai bine” (citat din presa de la
Bucureşti). Trebuie să recunoaştem că ne-a fost teamă de acest meci, Norvegia era deja o forţă în
handbalul feminin: campioane europene de junioare la prima ediţie, 1992, locul III la ediţia a IIIa (1997), adică anul trecut. De fapt, exact echipa cu care se prezintă acum (la fel ca noi). Fetele
au făcut un joc mare-ca de atfel la fiecare meci. Ne detaşăm în prima repriză (la şapte goluri) şi o
menţinem diferenţa în a doua.
JOCUL 5: cu Slovacia: 30-28 (17-12), RII: 13-16, la Bratislava, Sala BTC la 03.09.1998
ora 17.45, ultimul meci din grupa preliminară. Ne menţinem în priză, de această dată fără a
excela în mod deosebit câştigăm la scor, terminând neînvinşi în grupă pe primul loc, care te plasa
la Europene direct în semifinale.
Până acum, rezultate excepţionale! De evidenţiat întreaga echipă.
Clasament Grupa Preliminară B: 1. ROMÂNIA; 2. Turcia; 3. Ungaria; 4. Cehia; 5.
Norvegia; 6. Slovacia. Vom juca deci cu locul II din grupa A, respectiv cu Rusia în semifinala.
JOCUL 6: cu Rusia: 23-21 (11-8) RII: 9-12, semifinale; în timpul regulamentar din joc:
20-20, în prelungiri 3-1, în sala mare a oraşului Pasienky ora 9, la 05.09.1998. Cu acest 23-25
după prelungiri ne calificăm în finala mare pentru locurile 1-2.
A fost cu adevărat un meci de infarct, mai ales în repriza a doua cu apogeul în prelungiri.
În repriza I totul a mers ca în celelalte cinci jocuri, am condus şi în teren şi pe tabelă. Credem că
istoria se va repeta şi în RII vom menţine diferenţa “îngheţând jocul”. Jocul ţinând de minge mai
mult- nu erau încă legile severe de astăzi ale jocului pasi, dar nu am reuşit şi spre final vor egala
(20-20). În prelungiri revenim la jocul nostru ofensiv şi câştigăm cele două reprize x cinci minute
ale prelungirilor cu 3 la 1.
JOCUL 7: cu Lituania: 33-24 (16-12). Finala mare pentru locurile 1 şi 2.
Victorie şi încă la scor (+9) care confirmă superioritatea echipei noastre şi justeţea
câştigării titlului suprem. În acest meci, după ce au preluat conducerea au făcut un joc

spectaculos şi eficace, în acelaş timp distanţându-se uneori şi la patru-şase goluri în prima
repriză. În cea de-a doua, după un început cu multe neatenţii şi greşeli, fetele şi-au revenit şi au
făcut pur şi simplu demonstraţii de handbal modern în finalul jocului.

LOTUL ECHIPEI NOASTRE LA C.E. TINERET FEMININ 1998- SLOVACIA.
-Locul I, medalii de aur, Campioane Europene Tineret1. HORENCIUC TATIANA, portar, 19 ani, Dorobanţul Ploieşti, 1,81/74
Debut CSŞ Piteşti; prof. Silvia Purice;
2. MUNTEANU IONICA, portar, 19 ani, RATB Bucureşti, 1,74/70
Debut CSŞ 5 Bucureşti; prof. Doina Popescu, prof. Ileana Mureşan;
3. TOLNAI TALIDA, portar, 19 ani, Silcotub-Zalău, 1,82/70
Debut CSŞ Zalău; prof. Elena Tadici;
4. TĂNASE GABRIELA, inter dreapta, 19 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,76/68
Debut CSŞ Tr. Severin; prof. Ion Milovan;
5. GATZEL ROXANA, centru, 18 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,68/60
Debut CSŞ Craiova; prof. Aurelian Roşca;
6. ROGOZ MIRELA, extremă stânga, 18 ani, Universitatea Cluj, 1,68/62,
Debut CSŞ Cluj; prof. Cornel Misăilă;
7. ROTIŞ GABRIELA, inter dreapta, 18 ani, Rulmentul Braşov, 1,80/72,
Debut CSŞ Sf. Gheorghe; prof. Gabor Iancso
8. DURAC ANIŞOARA, pivot, 19 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,74/66,
Debut Ştiinţa Băileşti; prof. Sorin Miu;
9. VĂDUVA RAMONA, inter stânga, 19 ani, Dorobanţul Ploieşti, 1,69/68
Debut CSŞ Piteşti; prof. Silvia Purice

10. CROITORU ANA MARIA, inter dreapta, 19 ani, Antilopa Bucureşti, 1,78/72
Debut Antilopa Bucureşti; Mihalache Lazăr;
11. STOICA AURELIA, inter dr.,19 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,76/70
Debut CSŞ Slatina; prof. Gavril Kozma;
12. VĂRZARU CRISTINA, extremă dreapta, 19 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,67/70 Debut CSŞ
Corabia; prof. Ovidiu Căpruciu, Dan Zapciroiu;
13. MOTOGNA VALERIA, inter dreapta, 19 ani, Silcotub Zalău, 1,84/73
Debut LPS Bistriţa; prof. Grigore Sălăjan;
14. POPA SIMONA, pivot, 19 ani, Silcotub Zalău, 1,77/73,
Debut LPS Roman; prof. Ion Holban;
15. STRATON MĂDĂLINA, centru, 18 ani, Hidrotehnica Constanţa, 1,73/68,
Debut CSŞ Constanţa; prof. Traian Bucovală.
16. RĂCEALĂ MIHAELA, extremă stânga, centru, 19 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,75/67. Debut
CSŞ Corabia; prof. Ovidiu Căpruciu, Dan Zapciroiu.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, MIRCEA BUCĂ, federal REMUS DRĂGĂNESCU.
Medic: Ioan Străuţ; Maseur: Nicolae Mătăsaru

ALL STAR TEAM – ECHIPA CAMPIONATELOR EUROPENE
CRISTINA VĂRZARU – cea mai bună extremă dreapta a C.E.
GABRIELA TĂNASE – cea mai bună inter dreapta al C.E.
PALMARES 1997-1998, tineret feminin: 15 jocuri; 12 victorii; 1 egal; 2 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE JUNIOARE (1997-1998) nu avea în acest sezon o
competiţie oficială majoră, dar era înaintea unor Campionate Europene (1999, în Germania).
Succesele generaţiei dinaintea ei, care au cucerit titlul de Campioane Europene (Slovenia 1997),
era o motivaţie în plus pentru eforturi mai mari în pregătire. Nu au lipsit cantonamentele de

pregătire la Sf. Gheorghe, în octombrie 1997 şi aprilie 1998, finalizate cu jocuri cu echipe din
campionatul intern de senioare, dar şi jocuri internaţionale, precedate de cantonamente.

1. DUBLA CU UNGARIA, 21 şi 22 noiembrie 1997-Timişoara, scor: 27-23 (16-8) şi
28-20 (16-10). *2 jocuri, 2 victorii.
Au jucat: GABRIELA BOBOLINOIU, FLORENTINA GRECU - în poartă, AMALIA
BUSUIOCEANU 18 goluri (10 joc 1+8 joc 2), GEORGETA VÂRTIC 4 (3+1), OANA
CHIRILĂ 8 (5+3), MIHAELA URCAN 9 (4+5), SIMONA SÂRBU 1, CĂTĂLINA CIOAREC
1, ALINA BRANISTE, EMANUELA DRAGOMIR, VALENTINA RADU, CORINA
DEMETERCA, DOINA HALDAN 10 (3+7), MIHAELA NEDELCU 1, CRISTINA DÂRJAN,
EMANUELA DRAGOMIR, CRISTINA MEIROŞU 4.
Antrenori: AURELIAN ROŞCA, Federal: GRIGORE NIŢĂ
2. TURNEU UNGARIA, 06.04.1998- GYÖR.
Clasament: 1. Ungaria; 2. ROMÂNIA; 3. Croaţia.
Rezultate: cu Suedia: 27-20 (18-9); cu Ungaria: 19-28 (9-14); cu Croaţia: 23-22 (16-12).
*3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: BOBOLINOIU, GRECU, CRISTINA BOBEICĂ- portari, SÂRBU 2 gol,
BUSUIOCEANU 21 (5,7,9), GÂLCĂ 12 (5,5,2), BRANISTE 6 (1,1,4), DEMETERCĂ,
TRĂISTARU, CIOAREC 1, DARJAN 3, CHIRILĂ 14 (6,3,5), DIANA MIEROŞU 6 (4,1,1),
CRISTINA NICOLAE 4 (2,2), NEDELCU, OLARIU.
3. TURNEU FRANŢA, 04-07.1998- St. MALO.
Clasament: 1. ROMÂNIA; 2. Germania; 3. Franţa; 4. Spania.
Rezultate: cu Germania: 34-32 (16-13); cu Spania: 34-17 (15-11); cu Franţa: 35-23 (1910). * 3 jocuri, 3 victorii.
Au jucat: GABRIELA BOBOLINOIU, FLORENTINA GRECU- portari, CRISTINA
DÂRJAN 9 goluri, IONELA GÂLCĂ 10, SIMONA SÂRBU 3, OANA CHIRILĂ 18, AMELIA
BUSUIOCEANU 23, DIANA MEIROŞU 4, ADINA OLARU 10, CĂTĂLINA CIOREC 6,
CRISTINA NICOLAE 5, ALINA BRANIŞTE 9, CORINA DEMETERCĂ, CRISTINA
DÂRJAN 9, FLORENTINA TRĂISTARU 1, ADRIANA GONTARIU.
Antrenori: AURELIAN ROŞCA, MARCEL ŞERBAN
Federal: GRIGORE NIŢĂ

Un turneu reuşit, cu rezultate bune- de subliniat victoria asupra puternicei echipe a
Germaniei- care a contribuit la formarea şi cristalizarea unei echipe de valoare a unei noi
generaţii (născute 1977-1978) ce va reuşi performanţe deosebite, de la junioare până la senioare.
PALMARES 1997-1998 JUNIOARE 8 jocuri: 7 victorii, 1 pierdut.

ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIORILOR (1997-1998), avea ca obiectiv calificarea la
turneul final al celei de-a 3-a ediţie a Campionatului European, unde se spera un loc mai aproape
de podium, oricum mai bun decât 11 sau 9 în 1994 şi 1996. Dar sensibila scădere a valorii şi
puterii, a performanţelor echipelor noastre masculine, impunea să ne concentrăm mai întâi asupra
jocurilor de calificare. Avem în grupă drept cap de serie echipa Croaţiei, favorită fără discuţie la
primul loc (pe 3 şi 5 în ediţiile anterioare şi, mai ales, pe 2, la CM 1995), aşa încât urma să ne
luptăm pentru locul secund-calificabil şi el-cu Macedonia, fiindcă Portugalia era pe al treilea de
la început. Se juca fiecare cu fiecare, tur-retur, în septembrie-noiembrie 1997.

JOCURILE DE CALIFICARE PENTRU C.E. 1998 din ITALIA

1. JOCURI TUR-RETUR CU CROAŢIA, la KUTINA în 25.09.1997, scor:
21-29 (8-13) şi la BAIA MARE în 28.09.1997, scor: 22-25 (14-10). * 2 jocuri, 2 pierdute. Şansa
noastră de calificare era să câştigăm tot acasă sau să învingem Macedonia acasă şi neapărat în
deplasare. Nu am fost foarte departe de varianta I, cu victorie la Croaţia acasă, fiindcă la Baia
Mare băieţii au jucat în repriza I, putem spune excepţional şi am condus la pauză cu patru goluri.
Am slăbit mult în repriza a doua, numai opt goluri şi primim 15, scor 8-15.
Au jucat: LIVIU IANOŞ, SORIN TOACSEN - în poartă, ELIODOR VOICA 6 goluri
total, ALEXANDRU DEDU 5, ROBERT LICU 10, RUDI PRISĂCARU 4, CĂTĂLIN
POPOVICI 7, DRAGOŞ DOBRESCU 2, CONSTANTIN ŞTEFAN 4, EUGEN BOTA, TITEL
RĂDUŢĂ 5, EREMIA PÂRÂIANU.
Antrenori: GHEORGHE GORAN, CEZAR NICA.
2. JOCURI TUR-RETUR CU PORTUGALIA, la ORADEA, 30.10.1997, scor: 30-26
(16-13) şi la LEIRIA în 02.11.1997, scor: 24-20 (10-12). * 2 jocuri, 2 victorii.
Au jucat: IANOŞ, TOACSEN, VOICA 1 gol, DEDU 7, LICU 16, PRISĂCARU 5,
POPOVICI 3, ŞTEFAN, RĂDUŢĂ 10, PÂRÂIANU 3, BEŞTA 7, DOBRESCU 1.
Rezultate normale, conform pronosticurilor, nimic nu a pus în pericol victoriile noastre,
nici măcar acel 10-12 la pauza meciului din Portugalia.

3. JOCURI TUR-RETUR CU MACEDONIA, la SKOPJE, 26.11.1997, scor: 22-35
(10-14) şi la ORADEA, 30.11.1997, scor: 32-25 (15-13). * 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Toate speranţele noastre de a învinge în deplasare la Skopje s-au năruit încă din prima
repriză. Au fost mai puternici şi mai combativi ca noi, cum sunt aproape toţi cei din fosta
Iugoslavie.
Au jucat: IANOŞ, TOACSEN, VOICA 5, LICU 15, PRISĂCARU 3, POPOVICI 5,
ŞTEFAN, BOTA, RĂDUŢĂ 13, PÂRÂIANU 7, RADU, DOBRESCU 6.
Antrenori: GORAN, NICA.
CLASAMENT GRUPĂ DE CALIFICARE NR. I: 1. Croaţia 8 puncte; 2. Macedonia 6
pct., golaveraj 181-181 (zero); 3. ROMÂNIA 6 pct., golaveraj 151-160 (-9); 4. Portugalia 4 pct. .
După cum se vede am pierdut calificarea la golaveraj cu un minus de 9 goluri. Cu regret
consemnăm prima necalificare la un turneu final CE de seniori. Cauzele sunt numeroase şi nu
este menirea unei ISTORII să se lanseze în analize.
Rezumăm din discuţiile care au avut loc post competiţie, „...Se pare că noile generaţii au
un angajament şi o combativitate mai scăzută atât în competiţie cât şi în antrenament. Pe de altă
parte, poate nu am ţinut tempoul cu evoluţia handbalului modern care se joacă într-o viteză
debordantă şi un tempou infernal de către atleţi desăvârşiţi cu o tehnică dusă până la abilităţi de
mare măiestrie. Şi mai important este că toate aceste calităţi fizice şi tehnice se manifestă în
condiţiile unui contact de adversitate maximă”.
În perioada de pregătire dinaintea acestor şase jocuri de calificare enumerate până acum
echipa noastră a efectuat un cantonament la Oradea şi un turneu de două jocuri în Germania. Era
o acţiune tradiţional în zonele în care sunt mulţi, chiar foarte mulţi saşi şi şvabi plecaţi din
România, unde unii dintre ei, mai ales organizatorii, au jucat handbal. Succes de casă asigurat,
iar pentru noi antrenamente foarte bune cu public. Deoarece nu erau jocuri oficiale între ţări ele
nu sunt înregistrate în palmares, fiindcă jucam sub diverse denumiri: Steaua sau Dinamo sau
Bucureşti. Pentru istorie să consemnăm: la St. INGHEMBERT cu TUSB ALTENKEŞSEL: 2014 (9-6); la SAARBRÜCKEN cu TUS NETTESTEDT: 24-33 (12-15).
În luna octombire 1997, naţionala seniorilor întreprinde un turneu în Qatar, unde era
antrenor şef al Federaţiei locale cunoscutul jucător şi antrenor român Ştefan Birtalan.
TURNEU ÎN QATAR 5-12 OCTOMBRIE 1997
Rezultate: cu selecţionata Arabia 30-26, cu echipa reprezentativă a Qatarului 28-26. Au
mai fost efectuate antrenamente comune şi jocuri tip şcoală.
Formaţia: LAUFCEAC, GĂNĂU, PÂRÂIANU, ŞTEFAN, BOTA, MURARU,
BIBIRIG, VASILIU, IACOB, POPOVICI, MIHĂILĂ, RADU, TĂNASE, BEŞTA,
DOBRESCU, ENE.

Antrenori: GHEORGHE GORAN, CEZAR NICA.
Ratând calificarea la Europene, programul de jocuri internaţionale s-a restrâns foarte
mult. De fapt, nu am mai onorat decât invitaţia la cel mai mare turneu inter-ţări (în afara
competiţiilor oficiale) la care echipa noastră, de patru ori campioană mondială, era invitată de
fiecare dată.
4. SUPERCUPA MONDIALĂ 10-15.03.1998- GERMANIA. Poate cea mai mare
competiţie inter-ţări, după CE şi CM, era organizată de Federaţia din Republica Federală
Germană, reunea echipele ţărilor care au cucerit de-a lungul timpurilor, titlurile de campioni
mondiali şi medalii olimpice. La prima ediţie, în 1979, ne-am clasat pe locul 2 după Germania,
locul 5 în 1981 şi un mare succes în 1983 locul I la Dortmund. De la acest punct schimbăm o a
treia generaţie, care nu mai reuşeşte să se claseze pe podium. Din păcate, în această ediţie, ne
vom clasa pe locul 8 (ultimul), deşi am avut înainte de supercupă un turneu de 10 zile, cu jocuri
amicale, în cam tot atâtea orăşele din Germania – sau poate tocmai din acest motiv.
Rezultate: cu Germania la LUDWIGSHAFEN: 16-23 (12-9); cu Franţa tot la
LUDWIGSHAFEN: 12-30 (7-15); cu Croaţia în grupă la KARLSRUHE: 13-32 (7-18); cu
Croaţia în jocuri de clasament: 24-28 (12-16). * 4 jocuri, 4 pierdute.
Au jucat: ŞTEFAN LAUFCEAC, SORIN TOACSEN, DRAGOŞ DOBRESCU, IONEL
RADU, MIRCEA MURARU, IOAN TASE, RUDI PRISĂCARU, FLORIN BACIU, PETRU
POP, OVIDIU MIHĂILĂ, CIPRIAN BEŞTA, EUGEN BOTA, ROBERT LICU, TITEL
RĂDUŢĂ, ALEXANDRU DEDU, IONEL ENE.
Antrenori: GHEORGHE GORAN, CEZAR NICA.
Dar mai există şi alte explicaţii. După ratarea calificărilor la Europene (locul 3 după
Croaţia şi Macedonia) s-a renunţat la câţiva jucători socotiţi “bătrâni” şi la marea majoritate a
celor care activau în străinătate a căror convocare la lot era mereu cu probleme. Aveam deci la
această Supercupă o echipă total remaniată, repetăm mult întinerită şi fără stranieri. O mişcare
curajoasă dar riscantă şi acum credem că este evident de ce am ocupat ultimul loc în serii.
PALMARES 1997-1998 SENIORI – 10 jocuri: 3 victorii, 7 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET (1997-1998) - masculin, avea ca obiectiv
principal pentru acest sezon internaţional calificarea la turneul final al celei de-a doua ediţii a
Campionatului European pentru tineret (juniori în versiunea EHF). Bineînţeles că fără
performanţe anterioare de podium trebuia să trecem prin calificări. Prin tragere la sorţi am fost
repartizaţi într-o grupă foarte puternică alături de Croaţia, Slovenia şi Portugalia. Aveam însă un
avantaj important - zicem noi - turneul de 4 al grupei noastre avea loc în România, la Rm.
Vâlcea.

Pregătirile pe care le putem aprecia ca o continuare a celor ale echipei naţionale de
junioare din sezonul anterior, au fost mai active abia din februarie 1998.
1. DUBLA CU IUGOSLAVIA, 03 şi 04.02.1998- Timişoara, scor: 34-41 (14-23) şi 1931 (10-11). * 2 jocuri, 2 pierdute.
Au jucat: RUDI STĂNESCU, ADRIAN BEJAN- în poartă, GEORGE BURICEA 8
goluri, ADRIAN PETREA 14, CRISTIAN TELEHUZ, RAREŞ FORTUNEANU 18,
CONSTANTIN CORNEANU 3, CĂTĂLIN RUSU 5, ADRIAN BEJAN 2, FLORIN LUCA 3,
FLORIN ARONESCU, ADRIAN VLĂDESCU, ANDREI VARVARUS, PETRE POENARU.
Antrenori: MARCEL PĂUNICĂ, ADRIAN RUS.
2. DUBLA CU SLOVACIA, 10 şi 11.03.1998- Slovacia, scor: 24-26 (11-11) şi 32-30 (20-15). *
2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Au jucat: RUDI STĂNESCU, ADRIAN BEJAN, DAN FORTUNEANU 8 goluri,
GEORGE BURICEA 7, ERIS MURTAZA 2, BOGDAN ROMAN, SILVIU BĂICEANU 5,
CONSTANTIN CORNEANU 1, LEVENTE SZABO 1, RADU RUSU 8, FLORIN LUCA 2,
ADRIAN PETREA 17.
3. DUBLA CU GERMANIA, 14 şi 15.03.1998- LOBNITZ, scor: 25-25 (11-14) şi 17-17
(8-12). * 2 jocuri, 2 egal.
Au jucat: STĂNESCU, BURICEA 2, FORTUNEANU 10, TELEHUZ, MURTAZA 5,
ROMAN 5, LUCA, BOICEANU 9, SZABO, RUSU, PETREA 9, BEJAN, ARONESCU 2,
BOGDAN VOINA 1.
Antrenori: PĂUNICĂ, RUS.
4. TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU CE tineret 1998, ROMÂNIA, 0507.1998- Rm. Vâlcea. Se juca în grupe de patru echipe, numai tur, într-un singur oraş (Rm.
Vâlcea). Se califica numai echipa clasată pe primul loc.
Clasament: 1. Croaţia 6 puncte; 2. Portugalia 4 pt.; 3. Slovenia 2 pt.; 4. ROMÂNIA 0 pt. .
Rezultate: cu Croaţia: 25-34 (12-12); cu Portugalia: 22-25 (9-13); cu Slovenia: 27-29 (1417).
* 3 jocuri, 3 pierdute. Calificarea ratată.
PALMARES 1997-1998 TINERET – 9 jocuri: 1 victorie, 2 egal, 6 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIORILOR nu avea în sezonul 1997-1998 o competiţie
majoră oficială. În consecinţă, nu a avut nici o finanţare deosebită. S-au organizat însă clasicele
perioade de pregătire de bază, după taberele FRH şi MI şi un calendar internaţional minim.
1. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU MOLDOVA: 13-15 martie 1998, Brăila
Joc 1: la 13 martie 36-19 (16-9); Joc 2: la 14 martie 20-24 (15-10); Joc 3: la 15 martie
28-19 (13-11). * 3 jocuri, 3 victorii.
Au jucat: IONUŢ COADĂ, TAMAŞ MARCHIŞ, ALEXANDRU RĂDULESCU –
portar, OVIDIU PAVEL 9 gol/3 joc, GHEORGHE IRIMESCU 23/3, MARIUS KOVACS 14/3,
MARIUS STAVROSTIU 9/3, IONEL ROŞCA 5/3, CRISTIAN ADOMNICĂI 6/3, CRISTIAN
BALCAN 10/3, DAN GREGORAŞ 15/3, ALIN POP 4/1, ADRIAN ANI 3/3, ADRIAN FILIP
0/1, BOGDAN NEMIŞCA 3/3, MARIAN CRISTACHE 0/1.
Antrenori: LUCIAN TUCAN, ŞTEFAN DEACU.
Cei subliniaţi au promovat şi au jucat în echipa naţională a seniorilor.
2. TURNEU UNGARIA: 6-8 aprilie 1998, Celldőmőlk
Rezultate: cu Croaţia 20-26 (10-14); cu Ungaria 20-24 (10-15); cu Iugoslavia
21-24(13-12); * 3 jocuri, 3 pierdute.
Au jucat: COADĂ, RĂDULESCU, MARCHIŞ – portari, STAVROSITU 7 gol/3 joc,
ADOMNICĂI 5/3, ROŞCA 4/3, PAVEL 7/3, IRIMESCU 20/3, GRIGORAŞ 6/3, POP 1/2,
BALCAN 0/1.
3. TURNEU INTERNAŢIONAL 8-10 august 1998, Brăila.
Clasament: 1. ROMÂNIA; 2. IUGOSLAVIA; 3. LPS Brăila; 4. BULGARIA
Rezultate: cu Bulgaria: 36-10 (15-6); cu Iugoslavia: 31-24 (16-10);
*2 jocuri, 2 victorii.
Au jucat: IONUŢ RUDI STĂNESCU, IONUŢ COADĂ - portari, OVIDIU PAVEL 8
goluri (3 joc 1, 5 joc 2), MARIAN FILIP 5 (4+1), MARIUS MIHOCI 6 (5+1), CRISTIAN
BALCAN 3 joc 1, MARIUS STAVROSITU 10 (4+6), CRISTIAN ADOMNICĂI 9 (2+7),
CRISTIAN PENU 4 (2+2), DAN GRIGORAŞ 5 (4+1), GHEORGHE IRIMESCU 12 (7+5),
MARIUS NOVAC 1 joc 1, IONEL ROŞCA 1 joc 2, ALEXANDRU RĂDULESCU 2, MARIUS
KOVACS 4 (1+3).
Antrenori: LUCIAN TUCAN, ŞTEFAN DEACU.

4. DUBLA CU UNGARIA, 08.09 şi 09.09.1998- Brăila, joc 1 scor: 35-10 (15-6), RII:
21-4 şi joc 2 31-24 (16-10), RII: 15-14. * 2 jocuri, 2 victorii.
Au jucat: IONUŢ COADĂ, IONUŢ RUDI-STĂNESCU 1 gol - în poartă, OVIDIU
PAVEL 8 (3 joc 1, 5 joc 2), MARIUS STAVROSITU 10 (4+6), CRISTIAN ADOMNICĂI 9
(2+7), MARIUS MIHOCI 5, IONEL ROŞCA 1, CRISTIAN BALCAN 3, CRISTIAN PENU 4
(2+2), DAN GRIGORAŞ 5 (4+1), GH. IRIMESCU 12 (7+5), MARIUS NOVANC 1,
ALEXANDRU RĂDULESCU, MARIUS KOVACS 3, MARIAN FILIP, IONEL ROŞCA 1.
Antrenori: LUCIAN TUCAN, ŞTEFAN DEACU.

PALMARES 1997-1998 JUNIORI 10 jocuri, 7 victorii, 3 pierdute

ECHIPA NAŢIONALĂ DE CADEŢI (n. 82-83) continuă şi în acest sezon (1997-1998)
acţiunile de selecţie şi pregătire din anii anteriori. Treptat se conturează ca echipă şi se angajează
în meciuri de pregătire şi chiar internaţionale.
I. CANTONAMENT LA ORADEA (11-18.10.1997), finalizat cu un turneu internaţional
la care au participat ELCO Belgia, DOSZA Debrecenn, MOLDOVA 79 şi CSŞ Oradea. Echipa
noastră (n.82-83) fiind de departe cea mai tânără a făcut faţă onorabil celorlalte, dar nu a putut
acumula puncte care, de fapt nici nu erau în obiectiv. Antrenori: LIVIU GUGLEŞ, SABIN
DACĂU.
II.CANTONAMENT LA ORADEA (25-30.12.1997) şi două jocuri de verificare amicale
în Ungaria la Dosza, Debrecen - 1 victorie – 1 pierdut.
III. CANTONAMENT LA VASLUI (01-08.03.1998) cu un lot de 18 jucători şi în final 2
jocuri cu MOLDOVA CADEŢI – 2 victorii, 42-16 şi 39-14.
IV.TABĂRA DE LA MARE oraganizată de M.E.N. cu 20 de sportivi având ca obiective,
în principal, pregătirea fizică, de bază şi specială.
V.TABĂRA ANUALĂ M.E.N. şi F.R.H. la Baia Mare cu 37 de cadeţi (n.82-83) în 2
grupe. În final, un turneu internaţional cu MOLDOVA 79, MACEDONIA 80 şi ROMÂNIA 8081.
Trebuie să recunoaştem că a fost un program bun pentru nivelul lor de vârstă, cu perioade mai
lungi de pregătire de bază şi suficiente meciuri cu echipe de niveluri şi valori deosebite, în care
nu rezultatele şi clasamentul erau pe primul plan.

CUPE EUROPENE

1997-1998

CUPA CAMPIONILOR

La feminin, OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, antrenori: LUCIAN RÂŞNIŢĂ, PETRE
BERBECARU, după o dublă victorie în 1/16, PROMOVEAZĂ PENTRU A TREIA OARĂ în
grupele Ligii Campionilor, unde din nou nu reuşeşte să se califice în semifinale, rămânând pentru
a treia oară pe locul III în grupă, ratând primăvara europeană.
1. În primul joc 1/16, cu Handbal Femina VISE- Belgia, în deplasare: 32-18 (15-8),
acasă: 38-16 (19-8), total: 70-34 şi calificarea în una din cele patru grupe ale Ligii Campionilor.
2. În grupa D., OLTCHIM a obţinut următoarele rezultate: cu VIBORG HK Danemarca,
acasă: 22-19 (9-4), în deplasare: 32-24 (11-10); cu HYPO Viena Austria, acasă: 17-18 (11-13),
în deplasare: 26-20 (6-8); cu JONSA RIMINI -Italia, acasă: 30-21 (17-14), în deplasare: 20-22
(12-10).
Clasament: 1. VIBORG- 8 puncte (141-121) golaveraj; 2. HYPO 8 puncte (141-125)
golaveraj; 3. OLTCHIM 6 puncte (138-124); 4. RIMINI 2 puncte (121-171) golaveraj.
La masculin, DINAMO Bucureşti, intră în competiţie încă din turul eliminatoriu pe care
îl depăşeşte, dar în jocul următor în 1/16 este eliminată şi din nou ratează intrarea în grupele
Ligii.
1. În turul preliminar, cu VESTAMANN F.A.R., acasă: 25-20 (12-11), în deplasare: 1617 (9-7), total: 41-37, ambele jocuri s-au desfăşurat la VESTAMANN F.A.R. .
2. În turul al doilea 1/16, cu CABODZUBRI- Cehia, în deplasare: 22-35 (11-20), acasă:
26-26 (10-16), total: 48-61 şi Dinamo părăseşte competiţia.

CUPA CUPELOR

La feminin, SILCOTUB Zalău, antrenor: GHEORGHE TADICI, depăşeşte cu bine trei
etape şi ajunge în semifinale unde va fi învinsă de câştigătoarea Cupei, echipa norvegiană din
Oslo.
1. În primul joc 1/16, cu VASAS Budapesta, acasă: 24-15 (14-7), în deplasare: 16-22 (69), total: 40-37 şi calificarea în continuare.

2. În optimi 1/8, cu ZEEMAN VASGOED- Suedia, acasă: 33-22 (16-10), în deplasare:
33-18 (16-6), total: 66-40 şi continuă cursa.
3. În sferturi 1/4, cu LUCH Moscova, acasă: 26-13 (12-5), în deplasare: 14-22 (8-11),
total: 40-35 şi calificarea în semifinală, ceea ce reprezenta deja o comportare pozitivă.
4. În semifinale 1/2, cu BAEKKELAGETS- Oslo, acasă: 22-27 (13-14), în deplasare: 1732 (10-13), total: 39-59 şi Zalăul părăseşte competiţia, învinsă clar de un din cele mai bune
echipe din nordul Europei în acea perioadă.
La masculin, STEAUA Bucureşti, antrenori: GHEORGHE GORAN, NICOLAE
MUNTEANU, va fi eliminată chiar din primul tur (1/16). De menţionat că din motive
economice (în primul rând) Steaua a susţinut jocurile în deplasare.
1. În şaisprezecimi 1/16, cu H.S.G. MÜNCHHOLZH- Germania, la DRIEDORF: 25-28
(13-17), 9 octombrie 1997 şi la DUTEMHOFEN: 19-27 (13-6), 11 octombrie. Scor total: 39-57.

CUPA E.H.F.
La feminin, OŢELUL Galaţi, antrenori: CORNEL BĂDULESCU, ALEXANDRINA
OPREA, se remarcă din nou repetând performanţele din sezonul anterior tot în Cupa E.H.F., cu
aceiaşi tehnicieni. De această dată, scutită de etapa preliminară- datorită punctajului bun
acumulat- învinge în optimi şi în sferturi echipe din Ucraina şi Slovenia, ajungând până în
semifinale, unde este eliminată de o echipă foarte bună din Slovacia, deşi câştigase la Galaţi la o
diferenţă de 10 goluri.
1. În optimi 1/8, cu KARPAŢI UJGOROD- Ucraina, primul joc în deplasare: 27-16 (136), acasă: 32-26 (15-12), total: 59-42.
2. În sferturi 1/4, cu JUTEKS ZALEC- Slovenia, acasă: 36-22 (16-11), în deplasare: 3124 (13-14), total: 67-46 şi calificarea în semifinale.
3. În semifinale 1/2, cu S.C.P. BANSKA-BISTRIŢA- Slovacia, primul joc acasă: 27-17
(14-7)- plus 10 goluri, în deplasare: 13-31 (3-10)- minus 18 goluri, total: 40-48.
O situaţie extrem de rar întâlnită câştigi acasă cu +10 goluri şi pierzi în deplasare cu -18,
pare de necrezut la fel ca şi faptul că jucătoarele din Galaţi au înscris în repriza I doar trei goluri
şi în total doar 13. Într-o „istorie” nu se fac comentarii, se expun fapte şi cei ce citesc pot aprecia.
În acest caz, subliniem performanţa echipei din Galaţi care a ajuns până în semifinalele Cupei
E.H.F., în doi ani consecutivi.
La masculin, MINAUR Baia Mare, antrenori: ION GHERHARD, NICOLAE
NEŞOVICI, LIVIU PARASCHIV, depăşeşte prima etapă 1/16, dar va fi eliminată în optimi de
C.S.K.A. Moscova.

1. În prima etapă 1/16, cu “LOYCEN”-PODGORICA- Iugoslavia, în deplasare: 20-25
(10-14), acasă: 25-17 (12-7), total: 45-42 şi calificare în etapa următoare.
2. În optimi, cu celebra echipă Ţ.S.K.A. Moscova- Rusia la Baia Mare: 29-22 (16-11)
plus 7 goluri, dar care nu au fost suficiente la Moscova: 21-35 (12-15). La pauză mai aveam încă
patru goluri avans, dar şi repriza a dou-a nu mai înscriem decât nouă goluri şi primim 20. Cu
totalul negativ 50-57 MINAUR părăseşte competiţia în optimi.

CUPA ORAŞELOR

La feminin, RULMENTUL Braşov, antrenor: ALEXANDRU MENGONI. Intră direct
în optimi 1/8, unde depăşeşte clar echipa din Minsk, dar în sferturi 1/4 este eliminată de
FRANKFURTER CLUB , care de altfel va câştiga şi Cupa.
1. În optimi, cu DRTU-MINSK- Belarus, acasă: 38-19 (21-8), în deplasare: 29-20 (15-7),
total: 67-39 şi cu două victorii intră în sferturi.
2. În sferturi 1/4, cu H.C. FRANKFURTER- Germania, primul joc acasă: 32-33 (17-15),
în deplasare: 24-26 (12-14), total: 53-58 şi iese din competiţie.
La masculin, FIBREX Săvineşti, antrenor: OTTO HELL intră din prima etapă 1/16, o
depăşeşte, dar în optimi este eliminată de o echipă din Suedia.
1. Primul joc 1/16 (şaisprezecimi), cu HERSTAL LIEGE- Belgia, la Bacău (sala din
Piatra Neamţ nu este omologată pentru jocuri internaţionale): 28-24 (17-8), în deplasare: 21-19
(9-8), total: 49-43.
2. În optimi, cu I.F.R. SKÖVDE- Suedia, primul joc în deplasare: 18-27 (7-11), acasă:
26-24 (12-13), cu total: 44-51 părăseşte competiţia.

ARBITRI ŞI OFICIALI ROMÂNI ÎN CUPELE EUROPENE 1997-1998

Şi în acest sezon al cupelor europene am avut cinci cupluri de arbitri şi cinci observatori
care au oficiat la 31 de jocuri. Au arbitrat: DĂNCESCU – MATEESCU, 4 partide, din care 3 în
Grupele Ligii; ŞERBU – DOBRE, 4 partide, una în grupe; CÂRLIGEANU – BEJENARIU, 3
jocuri; PLEŞA – PRIPAS, 2 jocuri; ISOP – MÂRZĂVAN, 2 jocuri.

Delegaţi E.H.F. (observatori): DORU SIMION, la 6 jocuri; MIHAI
MARIN MARIN, 3; VASILE STÂNGĂ, 2; CLODEL FROLLO, 2.

STARK, 4;

1998-1999 ACTIVITATEA INTERNĂ. În CAMPIONATUL NAŢIONAL AL
SENIORILOR, feminin şi masculin (LIGA NAŢIONALĂ), sistemul de desfăşurare va fi în fine
unificat după modelul folosit până acum, de echipele feminine: Faza I - trei TURNEE PE
TEREN NEUTRU, 11 etape şi Faza a II-a - TUR-RETUR acasă – deplasare în 22 etape
săptămânale. Total 33 de etape.
C.N. SENIOARE. Ediţia 41-a 1998-1999. Liga Naţională - feminin
1. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antr: BOGDAN MACOVEI, PETRE BERBECARU;
2. SILCOTUB Zalău – antrenor: GHEORGHE TADICI;
3. RAPID Buc. – antr: VASILE MĂRGULESCU, C-TIN PILICĂ POPESCU;
4. OŢELUL Galaţi; 5. DOROBANŢUL Ploieşti; 6. RULMENTUL Braşov;
7.UNIVERSITATEA URSUS Cluj; 8. HIDROTEHNICA PETROMIN Constanţa; 9. FIBREX
Săvineşti; 10. CISEROM Sebeş; 11. AGECOM Baia Mare; 12. ILSA UNIVERSITATEA
Timişoara.
OLTCHIM Rm. Vâlcea, campioană naţională la senioare 1999. Jucătoare:
LUMINIŢA HUŢUPAN, STĂNCUŢA GHEONEA, MARINELA PĂTRU, MIHAELA ILIE,
CARMEN AMARIEI, ROXANA GHEORGHIU, PETRONELA FEDORNEAC, GABRIELA
TĂNASE, VICTORINA STOENESCU, SIMONA IOVĂNESCU, CRISTINA VĂRZARU,
AURELIA STOICA, IRINA NEAGU, ILDIKO KEREKEŞ, MIHAELA RĂCEALĂ, STELUŢA
LAZĂR, MAGDALENA URDEA, ANIŞOARA DURAC, FLORENTINA CARCADIA,
CARMEN NITESCU, MARIA RĂDOI.
Oltchim (fost Chimistul) cucereşte al-10-lea titlu de campioană la senioare, egalând
recordul de 10 deţinut până în acest an de Universitatea Timişoara, în intervalul 1964-1978.
Clasându-se pe primul loc şi în Cupa României va realiza al optulea event; toate acestea cu un
nou tehnician la conducerea echipei- profesorul BOGDAN MACOVEI, fost antrenor federal
pentru junioare – tineret şi al echipei naţionale de senioare. Silcotubul lui GHEORGHE TADICI,
pentru a cincea oară pe locul II. Deşi în progres evident nu reuşeşte nici în acest an să treacă de
Oltchim. Rapid Bucureşti, după o pauză de patru ani, revine pe podium, cu o echipă consolidată
de acum şi în creştere evidentă de valoare. Acest podium cu Oltchim, Silcotub şi Rapid se va
repeta în anii următori.
C.N. SENIORI. Ediţia 41-a 1998-1999. Liga Naţională- masculin
1. MINAUR BCR Baia Mare – antr: AIHAN OMER, NICOLAE NEŞOVICI, ION
GHERHARD;
2. STEAUA Bucureşti – antr.: GHEORGHE GORAN, NICOLAE MUNTEANU;
3. FIBREX Săvineşti – antrenor: OTTO HELL;
4. UNIVERSITATEA CUG Cluj; 5. DACIA Piteşti; 6. DINAMO Buc.; 7. H.C. PORTUL Ctanţa;
8. UNIVERSITATEA HCM Bacău; 9. TRACTORUL CSU Braşov; 10. DINAMO Braşov; 11.
HC MOLDOSIN Vaslui; 12. PANDURII PINOASA Tg. Jiu.

H.C. BCR Minaur Baia Mare, campioană naţională a României la seniori 1999.
Jucători: ADI POPOVICI, ALIN MORARU, VLADIMIR CIORÂŢĂ, EREMIA PÂRÂIANU
CĂTĂLIN LUNG, SEBASTIAN MORAR, LADISLAU VARADY, CIPRIAN ALESU,
VASILE CRISTIAN, NARCIS CÂŢU, PETRE POP, ADRIAN BEJAN, VASILE VIMAN,
OVIDIU MIHĂILĂ, EUGEN BOTA, CRISTIAN TELEHUZ, ROBERT SIMO.
H.C. Minaur Baia Mare reuşeşte un al doilea titlu consecutiv, după ce a aşteptat timp de
20 de ani această performanţă. Pe banca tehnică, Gherhard şi Neşovici, rămaşi din sezonul trecut,
iar ca principal, tânărul constănţean AIHAN OMER, zis TURCUL – care, de fapt, este TĂTAR.
Pentru Omer a fost un prim pas spre o carieră frumoasă, cu multe titluri de campioni la Piatra
Neamţ şi la Constanţa.
Steaua Bucureşti revine în lupta pentru titlu, cu Gică Goran şi Nicu Munteanu: loc III în
1998, loc II acum în 1999 şi în viitor apare ca logic titlul în 2000.
Fibrex Săvineşti se menţine pe podium şi în continuare este surpriza campionatului,
avându-l la conducerea tehnică tot pe OTTO HELL, la fel ca în 1996 şi 1998 (loc II).
CUPA ROMÂNIEI la feminin şi la masculin s-a desfăşurat numai cu echipele din Ligă
şi a contat de fapt clasamentul după turul 1, stabilit în cadrul turneelor pe teren neutru.

CUPA ROMÂNIEI. Ediţia 22-a 1998-1999- feminin.
1. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antr: BOGDAN MACOVEI, PETRE BERBECARU;
2. OŢELUL SIDEX Galaţi – antrenor: ALEXANDRINA OPREA;
3. RAPID Buc. – antr: VASILE MĂRGULESCU, C-TIN POPESCU PILICĂ;
4. SILCOTUB Zalău – antrenor: GHEORGHE TADICI.
OLTCHIM RÂMNICU VÂLCEA, CÂŞTIGĂTOARE A CUPEI ROMÂNIEI 1999.
CUPA ROMÂNIEI. Ediţia 14-a 1998-1999 - masculin
1. MINAUR Baia Mare – antr: AIHAN OMER, NICOLAE NEŞOVICI, ION GHERHARD;
2. STEAUA Bucureşti – antr.: GHEORGHE GORAN, NICOLAE MUNTEANU;
3. UNIVERSITATEA CUG Cluj – antrenor: GHEORGHE ZAMFIR;
4. FIBREX Săvineşti – antrenor: OTTO HELL.
Echipa din Baia Mare în vârf de formă realizează primul ei EVENT cucerind şi Cupa şi
Campionatul în acelaşi sezon, tot cu Aihan Omer antrenor principal.
H.C. Minaur BCR Baia Mare, câştigătoarea Cupei României 1999.
Formaţia aceeaşi ca în Campionat.
CAMPIONATUL NAŢIONAL DIVIZIA A (fostă categoria B) s-a desfăşurat, la
feminin şi la masculin, pe câte două serii, EST şi VEST, a 10-12 echipe. S-au calificat în Liga
Naţională (fostă categoria A) echipele clasate pe primul loc în fiecare serie:
La feminin- din seria EST: CSM Iaşi, iar din seria VEST: UNIVERSITATEA REMIN
Deva.
La masculin- din seria EST: ISPEX ACIP Ploieşti, iar din seria VEST:
CONSTRUCTORUL CSU Oradea.
CAMPIONATUL NAŢIONAL DIVIZIA B (fost campionatul de calificare pentru
divizia B) s-a organizat prin înscriere, în două serii a patru echipe- la masculin şi o serie a cinci
echipe- la feminin. Au promovat în Divizia A (fost B): La feminin: HC RAAL Bistriţa şi
PANDORA Focşani, La masculin: PRECIZIA Săcele şi VENUS SPA Lugoj.

CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR I s-a desfăşurat în trei etape: IPreliminară, câte opt serii (fete-băieţi) a cinci-şase echipe; II- Grupe Valorice la Gr.A: două serii
a opt echipe (loc 1-2 din grupa preliminară), la Gr. B, două serii a cinci-şase echipe (locurile 3-5
din grupa preliminară); III- Turneul Final, cu opt echipe (loc 1-4 din cele două serii de A).
În continuare existau PROBE ŞI NORME DE CONTROL fizice şi tehnice şi CERINŢE
DE TALIE cu timpi de joc obligatoriu, totul pentru a forţa o selecţie la nivelul cerinţelor
handbalului modern.
C.N. Junioare I. Ediţia 38-a. Turneul final la Cluj.
1. CSŞ VIITORUL Cluj – antrenor: CORNELIU MISĂILĂ;
2. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antrenor: AURELIAN ROŞCA;
3. CSŞ2 Bucureşti – antr.: ELENA GHEORGHE, OCTAVIAN RĂDULESCU;
4. CSŞ DINAMO Braşov; 5. LPS CSŞ Roman; 6. CSŞ Galaţi; 7. LEFS CSŞ Bistriţa;
8. LPS CSŞ Piteşti.
Clubul Sportiv Şcolar Viitorul Cluj Napoca, campion naţional la junioare I 1999.
Jucătoare: MONICA BOCHIŞ, ALINA ARITON, NOEMI SZAKALI, SIMONA SÂRBU,
ANA MORAR, ANDREEA POP, CORINA CUPCEA, MIRELA ROGOZ, RAMONA
BARTOŞ, ANCUŢA DEAC, MIHAELA URCAN, ANA MARIA ILIEŞ, ANDREEA VLAD,
OANA CHIRILĂ.
De reţinut că marea majoritate a acestor campioane vor juca în echipa de senioare din
Liga Naţională (pe rând Universitatea, apoi URSUS sau Jolidon), iar cele subliniate vor fi
selecţionate la loturile de junioare tineret şi chiar senioare. În viitor, ARITON va juca la
Hipobank, URCAN la Oltchim, ILIEŞ în Ungaria, Chirilă în Franţa.
Moda transferurilor de antrenori se extinde şi la juniori: Aurelian Roşca de la Craiova
vine la Rm. Vâlcea şi, deocamdată, se clasează pe locul II. Totuşi astfel de transferări vor fi de
excepţie, fiindcă profesorii-antrenorii de la copii şi juniori se consacră totul acestei activităţi şi
lucrează “acasă” toată viaţa acolo unde, la rândul lor, au jucat handbal.
C.N. Juniori I. Ediţia 38-a 1998-1999. Turneul final la Constanţa
1. CSŞ LIC. UPETROM Ploieşti – antr: ILIE COMAN, MIHAI IORDĂCHESCU;
2. CSŞ Galaţi – antrenori: VALERIU BASSO, VALERIU DRUŢU;
3. LPS Suceava – antrenor: DUMITRU BERNICU;
4. CSŞ DINAMO Braşov; 5. CSŞ2 COMAT Baia Mare.
Clubul Sportiv Şcolar Liceul UPETROM Ploieşti, campion naţional la juniori I
1999. Jucători GABRIEL LĂPTUCĂ, ŞTEFAN POPESCU, FLORIN NICOLAE, IULIAN
STERIU, ALEXANDRU GHIŢĂ, GHEORGHE-COSMIN COMAN, MIHAI GEORGESCU,
GEORGIAN MAREŞ, IONUŢ GEORGESCU, CRISTIAN NEAGU, CRISTIAN ROŞU,
ADRIAN DIMA, GHEORGHE VOICULESCU, LAURENŢIU TOMA.
Deşi juniorii din Ploieşti au fost alături de seniorii de la Teleajen printre pionierii
handbalului românesc ei nu au cucerit nici un titlu de campioni naţionali până în acest an. Primul
meci de handbal juniori, atestat oficial, s-a desfăşurat în 1948 pe stadionul PETROLUL din
Ploieşti, cu ocazia marilor serbări de sfârşit de an (handbal în 11 jucători).
În ediţia a doua a Campionatului Naţional - juniori I (1962-1963) echipa Şcolii Sportive
Ploieşti s-a clasat pe locul III, la egalitate cu Braşovul. În continuare am enumerat nu mai puţin
de 14 clasări pe locurile 2 şi 3, în anii 1960 cu DUMITRU LUPESCU, în 1970 cu VALERIU
IONIŢĂ şi 1980-1990 cu MIRCEA ANTON, ION NICOLAE şi cu ILIE COMAN în
campionatul din acest an şi primul titlu de campioni. Sezonul 1998-1999 la juniori (băieţi) va fi
al celor din Suceava, prezenţi pe podium la toate cele trei categorii. Începutul îl făcuse profesorul

DUMITRU BERNICIU, cu un loc II, în 1996, la juniori III, apoi tot cu un loc II, în 1997, la
juniori II şi acum explozia, fiindcă an de an vom auzi de Suceava la juniori şi apoi la seniori, ca
un lucru logic, când ai generaţii după generaţii de handbalişti juniori de valoare.
CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR II s-a organizat cu o fază
PRELIMINARĂ, opt serii geografice a cinci-şase echipe, apoi SEMIFINALE, patru serii x patru
echipe în turnee şi FINALA, cu opt echipe, primele două din fiecare serie semifinală.
C.N. Junioare II.Ediţia 26-a 1998-1999. Turneul final la Rm. Vâlcea
1. C.S. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antr: MARIA TŐRŐC-DUCA, CRISTINA ROUĂ;
2. LPS CSŞ Piteşti – antrenori: ALEXANDRU CRĂCIUN, CĂTĂLIN GHEŢIE;
3. CSŞ Constanţa – antrenor: ELVIRA NICA;
4. CSŞ Nr. 2 Baia Mare; 5. CSŞ CSM Sf. Gheorghe; 6. CSŞ Rm. Vâlcea; 7. CSŞ LPS Piatra
Neamţ; 8. CSŞ Bacău.
Clubul Sportiv Oltchim Râmnicu Vâlcea, campion naţional la junioare II 1999.
Jucătoare: RALUCA AVRAM, CORINA SĂFTOIU, LAVINIA BĂICOIANU, FLORENTINA
TRĂISTARU, DOINA HALDAN, ANA ECATERINESCU, ELENA ECATERINESCU,
ANDREEA CIOBANU, IULIANA BARĂ, NICOLETA TANISLAV, BIANCA OPRITESCU,
MARIA IACOB, IONELA SĂVULESCU, ALINA PÂRVULEŢU, MIHAELA MOŞU.
Centrul de junioare de la Vâlcea ţine pasul cu prima echipă, după eventul senioare şi
junioare I campioane, în 1997-1998 un altul, senioare-junioare II. Pe banca tehnică, două din
fostele mari jucătoare ale Oltchimului: MARICO DUCA - CRISTINA ROUĂ, care apăruseră
deja pe podium, cu un loc II la junioare I, în 1994-1995.
Acum sunt la primul titlu de campioane naţionale, dar vor fi încă şi altele, fiindcă în anii
următori vor forma un cuplu de excepţie, cu performanţe deosebite.
C.N. Juniori II. Ediţia 26-a 1998-1999. Turneul final la Sf. Gheorghe
1. CSŞ COMAT MINAUR Baia Mare – antrenor: ION CHIRA;
2. LPS Suceava – antrenori: DUMITRU BERNICU, PETRU GHERVAN;
3. LPS Vaslui – antrenori: VIRGIL BEDICOV, LIVIU GUGLEŞ;
4. CSŞ DINAMO Braşov; 5. CSŞ UNIREA Cluj; 6. CSŞ DINAMO Turnu
Severin; 7. CSŞ UNIVERSITATEA Craiova; 8. CSŞ Lic. Petrom Ploieşti.
Clubul Sportiv Şcolar Nr. 2 COMAT Baia Mare, campion naţional la juniori II
1999. Jucători: DAN ANTONIU ILIEŞ, ALEX SABĂU, COSMIN GÂŢ, MARIUS ILUŢ,
RĂZVAN SZOPKA, CĂTĂLIN ILUŢ, ALEX STAMATE, IONEL VINTILĂ, FLORENTIN
PAVEL, DINU LILEA, MIRCEA ROGOZ, RAUL LAZA, ALIN SANIA, IACOB POP,
BOGDAN MIHAI, MĂDĂLIN TRUICĂ, RAUL FERENŢ, IONUŢ GHIURCĂNAŞ, TIBERIU
VARODI.
Echipele din Baia Mare realizează un EVENT peste generaţii: campioni la seniori şi la
juniori II, în acelaşi an (la fel ca Oltchim la feminin). Aceasta spune mult despre “politica de
cadre” a Şcolii de Handbal din Maramureş. În acest sens, de subliniat şi faptul că foarte mulţi
dintre jucătorii lui Minaur au devenit profesori-antrenori la juniori şi la seniori.
Aproape toţi cei care au pregătit “schimbul de mâine” au fost elevi ai lui LASCĂR
PANĂ, începând cu ION CHIRA, campionul din acest an la juniori II, la fel ca PETRE
AVRAMESCU şi CONSTANTIN PANŢÂRU, mult timp antrenori la juniori, cu rezultate foarte
bune şi apoi la echipa mare a seniorilor (când Pană a fost plecat în Grecia).
Trebuie să-i mai evidenţiem, de asemenea, şi pe IOAN MARTA, IOAN PALCO, ION
NEGOVAN, NICOLAE VOINEA, dar şi pe SILVIU EVA, OVIDIU TUDOR, IOAN

CHECICHEŞ, IOAN TERHEŞ şi încă alţii care au format şi susţinut şcoala de handbal din
Maramureş, pe care îi vom aminti la timpul respectiv.
C.N. Junioare III. Ediţia 16-a 1998-1999. Turneul final la Târgovişte
1. CSŞ DÂMBOVIŢA Târgovişte – antrenor: GABRIELA CONDREA;
2. LPS CSŞ Piatra Neamţ – antrenori: OVIDIU ŢOC, DORINA ŢOC;
3. CSŞ2 Bucureşti – antr.: ELENA GHEORGHE, OCTAVIAN RĂDULESCU;
4. LPS CSŞ Suceava; 5. CSŞ Drobeta Turnu Severin; 6. CSŞ Galaţi; 7. CSŞ Constanţa; 8. Lic. D.
Stanca Făgăraş.
Clubul Sportiv Şcolar Dâmboviţa, Târgovişte, campion naţional la junioare III
1999. Jucătoare: LOREDANA MILEAM DIANA TINCU, ELENA SPIREA, LAURA
VANCEA, ALEXANDRA MIHĂIŢĂ, LILIANA TÂMPLARU, NICOLETA STAN,
FLORENTINA GRIGORIU, ELENA GOGU, ANCA BUCUR, ELENA POP, NICOLETA
TUDOR, ELENA STAN, BIANCA LUŢAN, ROXANA ZLĂTESCU.
Pentru prima oară pe podium echipa din Târgovişte cucereşte titlul de campioană
realizând marea surpriză a finalelor. A fost însă, performanţă singulară, fiindcă nu va rezista
acolo în anii anteriori. La Piatra Neamţ performanţele la junioare au fost şi sunt legate de numele
familiei ŢOC. Încă din anii 1980, când obţin prima performanţă la junioare III loc 3, la fel şi în
1993,iar acum vicecampioană naţională la junioare III. Clubul Sportiv Şcolar 2, Bucureşti revine
pe podium şi la această categorie. Lângă podium pe locul 4, Suceava, de această dată fetele, ceea
ce dovedeşte că acolo se formează o adevărată Şcoală de Handbal şi la fete, pe lângă cea a
baieţilor, deja afirmată. Referindu-ne la valoarea jucătoarelor, promovate de la Piatra Neamţ, o
amintim doar de LUMINIŢA HUŢUPAN – elevă a prof. OVIDIU ŢOC.
C.N: Juniori III. Ediţia 16-a 1998-1999. Turneul final la Bucureşti
1. LPS Suceava – antrenori: GABRIEL SENCIUC, PETRU BRÂNDUŞE;
2. CSŞ Turnu Severin – antrenor: PETRE ARAVEI;
3. CSŞ Galaţi – antrenor: RELU DRUŢU;
4. CSŞ Sibiu; 5. CSŞ Sinteza Oradea; 6. LEFS Brăila; 7. CSŞ3 Steaua Bucureşti; 8. CSŞ Adjud.
Grupul Sportiv Şcolar, Liceul cu Program Sportiv Suceava, campion naţional la
juniori III. Jucători: RĂZVAN REUŢ, BOGDAN JURAULEA, IOAN TACIUC, SIMION
JOFIAN, BOGDAN ŞOLDĂNESCU, IOAN CUPŞAN-TRIFAN, FLORIN ANGELUŞ, ALIN
BARTOI, ALEXANDRU PAVELESCU, MIHAI ROHOZENEANU, GABRIEL MARCU,
RADU SILVAŞ, FLORIN CIUBOTARIU.
Aşa cum anticipam, evoluţia progresivă a juniorilor din Suceava a fost constantă, iar
sezonul 1998-1999 a fost pentru ei şi profesorii lor unul de excepţie.
La numai trei ani de la primul loc 2, juniori III în 1995, se clasează pe podium la
toate categoriile, loc 1 la juniori III, loc 2 la juniori II şi loc 3 la juniori I.
În Moldova s-a constituit la Suceava în timp o nouă şcoală de handbal cu “o piramidă” pe
toate categoriile, la vârf, finalizată cu echipa de seniori din Liga Naţională. Să-i menţionăm, încă
o dată, pe profesorii-antrenori de la CSŞ LPS şi contribuţia lor importantă la dezvoltarea
handbalului românesc: DUMITRU BERNICU, PETRU GHERVAN, PETRU BRÂNDUŞE,
GABRIEL SENCIUC.
Periodic am menţionat numărul echipelor şi al jucătorilor pe categorii pentru a avea o
vedere de ansamblu asupra dezvoltării handbalului românesc.
- ÎN SEZONUL COMPETIŢIONAL INTERN 1998-1999 AU PARTICIPAT ÎN
COMPETIŢII ORGANIZATE DIRECT DE F.R.H.: 359 de echipe, MASCULIN şi feminin CU
APROXIMATIV 6.500 de handbalişti(e).

BIROUL FEDERAL – Martie 1998
CRISTIAN GAŢU
Preşedinte
IOAN GAVRILESCU, VASILE STÂNGĂ, LASCĂR PANĂ
Vicepreşedinţi
VALENTIN SAMUNGI
Secretar general
REMUS DRĂGĂNESCU, OTTO HELL
Antrenor federal
CLAUDE FROLLO
Preşedinte
Comisie
Competiţii
JAN MATEESCU
Preşedinte Colegiu Arbitri
TRAIAN POPESCU
Preşedinte Comisie Medicală
STELIAN MARGHESCU
Preşedinte
Comisie
Disciplină
ION BOTA
Preşedinte Colegiu Antrenori
RODICA PAVEL
Preşedinte Comisie MassMedia
ELENA FRÂNCU, CEZAR NICA, TIBERIU ORBAN, SĂNDEL SOARE, ALEXANDRU
SPIRIDON, GHEORGHE TADICI, OPREA VLASE- membri.
ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ. Sezonul 1998-1999 a fost unul de “an plin,” cu
competiţii majore oficiale la fiecare categorie. În total, şase astfel de competiţii: trei Campionate
Mondiale şi trei Campionate Europene.
România a participat la toate şase în preliminarii şi s-a calificat la trei.
La feminin: senioare, turneul final al CE în Olanda- decembrie 1998 (loc 11); tineret,
turneul final al CM în China- august 1999 (LOC I); junioare, turneul final al CE în Germaniaaugust 1999 (LOC I), cu calificări în mai 1999.
La masculin: seniori CM Egipt- iunie 1999, cu calificări în septembrie-octombrie 1998
(necalificaţi); tineret CM Qatar- august 1999, cu calificări în aprilie 1999 (necalificaţi); juniori
CE Portugalia, cu calificări în Belgia- mai 1999 (necalificaţi).
Un sezon cu mari succese, dar şi cu ratări neplăcute. Subliniem, în primul rând, pe cele
bune: în acelaşi an 1999, handbalul românesc cucereşte două titluri: campioane mondiale la
tineret fete (China) şi Campioane Europene la junioare (în Germania).
Să ne bucurăm de aceste succese, cu atât mai mult cu cât sunt ale noilor generaţii şi
reprezintă o promisiune pentru viitor. Vom pătimi însă pentru un loc 11 la CE senioare din
Olanda şi, mai ales, pentru necalificarea în serie a băieţilor în turneele finale la toate categoriile:
juniori CE Portugalia, tineret CE Franţa şi seniori CM Egipt.

ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIOARELOR obţinuse calificarea la turneul final al
Campionatelor Europene, clasându-se pe locul 2 în grupa cu Polonia (loc 1), Slovacia (loc 3) şi
Belarus (loc 4). Meciuri tur-retur, care s-au desfăşurat în sezonul anterior (1997-1998) în
perioada 11.02 – 03.05.1998. Pregătirile vor începe tot cu antrenorii REMUS DRĂGĂNESCU
(care era şi antrenor federal) împreună cu DINU COJOCARU. După tradiţia bună a tehnicienilor
naţionalei, mai întâi se organizează un stagiu de pregătire la munte, consacrat în special pregătirii
fizice şi tehnice de bază, cu antrenamente în aer liber şi în sală. Din luna septembrie încep
jocurile de verificare şi omogenizare.
1. TURNEUL METAL CUP-DANEMARCA, 25-27.09.1998, VIBORG.
Clasament: 1. Danemarca; 2. Norvegia; 3. ROMÂNIA; 4. Rusia.
Rezultate: cu Danemarca: 26-34 (13-16); cu Norvegia: 26-27 (10-15); cu Rusia: 33-28
(17-17). *3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: RAMONA MIHALACHE, OLIMPIA VEREŞ- portari, MARIANA TÂRCĂ
10 goluri total, CARMEN AMARIEI 24, MARINELA PĂTRU 10, ROXANA GHEORGHIUSTĂNIŞOR 6, VICTORINA BORA 10, MARIA POPA 3, ROXANA BERILĂ, ELENA
RĂDOI 2, ALINA DOBRIN 1, ALINA BIDIREL 2, ANA MARIA STECZ 11.
Antrenor: REMUS DRĂGĂNESCU.
2. DUBLĂ CU MACEDONIA, 23 şi 24.10.1998- SKOPJE, scor: 25-28 (8-13)
şi 30-33 (18-18). * 2 jocuri, 2 pierdute.
Au jucat: RAMONA MIHALACHE, CRISTINA DOGARU , LUMINIŢA HUŢUPANportari, TÂRCĂ 16 goluri total, PĂTRU 5, STECZ 4, RĂDOI 1, DOBRIN 3, BORA 7 şi LIDIA
DRĂGĂNESCU, SIMONA GOGÂRLĂ 4, MIHAELA BOBOCEA 8, SIMONA STANCIU,
CRISTINA OCOŞ.
Antrenori: DRĂGĂNESCU, COJOCARU.
Absolut nici o legătură de rudenie între antrenorul federal Remus Drăgănescu şi Lidia
Drăgănescu.
3. DUBLĂ CU IUGOSLAVIA, 26 şi 27.10.1998- SOMBOR, scor: 20-26 (9-17) şi 2523 (16-12). *2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Formaţia şi antrenorii aceeaşi ca în jocurile cu Macedonia.
4. CUPA SILEZIEI- Polonia, 03-05.12.1998- CHORZOV.
Clasament: 1. Polonia; 2. Slovacia; 3. ROMÂNIA; 4. Cehia.

Rezultate: cu Cehia: 32-26 (13-12); cu Slovacia: 23-24 (12-12); cu Polonia: 20-21 (9-7).
*3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: MIHALACHE, HUŢUPAN, DOGARU- portari, AMARIEI 8 goluri total,
GOGÂRLĂ 2, BORA 10, DOBRIN 10, RĂDOI 4, STANCIU, STECZ 10 şi LUCA,
LECUŞANU, TĂNASE, IORGU 1, MIHAI 3, BOBOCEA.
În această perioadă de pregătire septembrie-decembrie 1998, echipa naţională a
senioarelor a susţinut 10 meciuri internaţionale (trei victorii, şapte pierdute) şi a avut în pregătire
şi selecţie 24 de jucătoare.
5. CAMPIONATELE EUROPENE- SENIOARE. Ediţia a-III, în Olanda, 1120.12.1998. S-a desfăşurat în continuare cu 12 echipe, în două grupe a 6. I- turul preliminar, în
continuare II- semifinale şi meciuri de clasament şi III- finalele pentru loc 1-2, 3-4.
Echipa noastră se clasase la prima ediţie în 1994 pe locul 10, iar la a doua, în 1996, pe
locul 5, obţinând calificarea directă la Mondialele următoare. Acum, în 1998, acelaşi loc 5 era
obiectivul minimal propus, dar se spera la o medalie. Mai repede se visa, fiindcă palmaresul din
pregătire nu era prea încurajator.
Grupa A: Austria, Ungaria, Germania, Olanda, Germania, ROMÂNIA.
Grupa B: Norvegia, Danemarca, Polonia, Macedonia, Rusia, Spania.
Echipele sunt enumerate în ordinea clasamentului final al turului preliminar, care de fapt
decidea şansele fiecăreia de a lupta pentru locurile I - IV sau V - XII.
EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIEI LA CE Senioare 1998- Olanda.
1. ROMÂNIA – Ungaria: 24-28 (11-14) Turul I preliminar, Grupa A;
2. ROMÂNIA – Austria: 24-26 (13-13) Turul I preliminar, Grupa A;
3. ROMÂNIA – Ucraina: 24-32 (12-16) Turul I preliminar, Grupa A;
4. ROMÂNIA – Olanda: 23-30 (9-12) Turul I preliminar, Grupa A;
5. ROMÂNIA – Germania: 25-27 (12-16) Turul I preliminar, Grupa A;
6. ROMÂNIA – Spania: 28-25 (15-16) Joc de clasament locurile 11-12.
Linie de clasament – 6 jocuri: 1 victorie, 5 pierdute, 148-168 golaveraj, 2 puncte. Locul
XI.
Clasament general: 1. Norvegia; 2. Danemarca; 3. Ungaria; 4. Austria; 5. Polonia; 6.
Germania; 7. Ucraina; 8. Macedonia; 9. Rusia; 10. Olanda; 11. ROMÂNIA; 12. Spania.

Jocul 1, ROMÂNIA – UNGARIA: 24-28 (11-14), RII: 13-14, la Amsterdam,
11.12.1998. Foarte mulţi au afirmat şi înainte şi după Euro ’98 că marele nostru ghinion a fost
debutul în competiţie tocmai cu echipa Ungariei, faţă de care fetele noastre aveau un anumit
complex. Ghinion sau un minus de valoare şi de experienţă, pierdem acest prim joc la patru
goluri şi echipa suferă un şoc negativ puternic, care diminuează mult starea şi condiţia de
luptător-învingător. Se instalează de la meci la meci pierdut un sentiment de insatisfacţie şi chiar
de neputinţă cu diminuarea speranţelor mergând până la o stare de renunţare. Noi credem că
numai aşa s-a ajuns la situaţia aproape de catastrofă, pierzând cinci jocuri la rând, din cele şase.
Echipa noastră, mult mai tânără – media de vârstă 24,4 – nu a reuşit să ţină ritmul cu mai
experimentatele jucătoare din Ungaria.
Antrenori: REMUS DRĂGĂNESCU, C-tin COJOCARU, MARIANA TÂRCĂ.
Menţionăm că antrenoarea Mariana Târcă s-a ataşat colectivului tehnic doar în ultima perioadă a
pregătirilor.
Jocul 2, ROMÂNIA – AUSTRIA: 24-26 (13-13), RII: 11-13, la Amsterdam în
13.12.1998. A doua înfrângere la un scor aproape identic marchează acest început nefericit
pentru echipa noastră. Aparent era o surpriză faţă de palmaresul anterior al întâlnirilor noastre,
dar deloc una mare când citim formaţia echipei naţionale a Austriei. În fapt era o multinaţională
cu jucătoare de la HypoBank din fostele ţări socialiste URSS şi Iugoslavia, mari vedete
naturalizate în „regim de urgenţă”.
De altfel echipa Austriei va ocupa primul loc în grupa noastră, în semifinale însă pierde,
la fel şi în finala mică şi va ocupa locul 4 în finală.
Jocul 3, ROMÂNIA – UCRAINA: 24-32 (12-16), RII: 12-16, la Amsterdam în
14.12.1998. Din nou o surpriză negativă pentru noi, având în vedere că eram cotaţi cu prima
şansă, după victoria de la CE din 1996 (24 – 22), mult mai clară pe teren decât arată scorul. De
atunci, însă, în Ucraina s-a lucrat după vechiul sistem al celor de la Kiev, condus cu autoritate şi
profesionalism de marele antrenor IGOR TURCIN, concentrând toate jucătoarele la un club.
Jocul 4, ROMÂNIA – OLANDA: 23-30 (9-12), RII: 14-18, la Hertogenbosch, în
16.12.1998. Ineficacitatea atacului echipei noastre atinge cote maxime, numai nouă goluri în
prima repriză şi doar 23 goluri în total şi asta cu o echipă care abia făcuse primii paşi în lumea
handbalului de performanţă. Nu este prea mult de comentat. În mod cert, echipa nu e în cea mai
bună formă a ei, este chiar într-o cădere liberă, cu psihicul „la pământ”.
Jocul 5, ROMÂNIA – GERMANIA: 25-27 (12-16), RII: 13-11, la Amsterdam, în
17.12.1998. Cu Germania nu ne-am întâlnit în acest sezon evitându-ne reciproc, fiind în aceeaşi
grupă preliminară. Palmaresul din ultimii doi ani nu ne era deloc favorabil (cinci jocuri, cinci
pierdute). Pornind, de la acel 21-22 - dramatic şi nedrept, zicem noi - din primul joc al CE din
1996. Ar fi trebuit să ne luăm revanşa, dar nu am reuşit, mai ales că jucătoarele noastre erau cu
moralul la pământ. Dacă reuşeam victoria, jucam mai departe pentru locurile 9-10. Dacă

pierdeam (cum s-a întâmplat) jucam pentru ultimele locuri (11-12), ceea ce era cam acelaşi lucru
şi nu mai constituia o motivaţie.
Clasament Turul I Preliminar Grupa A: 1. Austria 8 puncte (golaveraj +16); 2. Ungaria 8
pt. (+22); 3. Germania 8 pt. (-2); 4. Ucraina 4 pt.; 5. Olanda 2 pt.; 6. ROMÂNIA 0 pt. .
În această situaţie urma ca echipa noastră, clasată pe locul 6 (ultimul, cu 0 pct.) să joace
pentru locurile 11-12 cu Spania, ocupanta locului 6 în cealaltă grupă.
Jocul 6, ROMÂNIA – SPANIA: 28-25 (15-16), RII: 13-9, la HERTOGENBOSCH,
19.12.1998. Obţinem în fine o victorie şi reuşim să depăşim şi baremul de 24 de goluri marcate
pe joc, fără a fi decât o palidă consolare după insuccesele în serie de până acum. Să spunem
totuşi că abia acum echipa noastră a fost ceva mai aproape de valoarea ei, dar era mult prea
târziu.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIEI LA CE Senioare 1998 în Olanda

1. DOGARU CRISTINA, portar, 27 ani, Dorobanţu Ploieşti, 174 cm/62 kg,
gol;

4 joc/0

2. MIHALACHE RAMONA, portar, 24 ani, Rulmentul Braşov, 1,74/70,

3/0;

3. HUŢUPAN LUMINIŢA, portar, 27 ani, Oltchim R.Vâlcea, 1,82/80,

5/0;

4. AMARIEI
6/47;
5. GOGÂRLĂ
6/19;

CARMEN,

inter

stg,

20

ani,

Oltchim

R.Vâlcea,

SIMONA,

inter

stg,

23

ani,

Oltchim

R.Vâlcea

1,82/73,
,

1,79/69,

6. DOBRIN ALINA, ex. dreapta, 22 ani, Rapid Bucureşti,
6/17;

1,66/55,

7. BORA VICTORINA, pivot, 27 ani, Oltchim R.Vâlcea,
6/13;

1,76/68,

8. STECZ
6/12;

1,68/56,

ANA MARIA, ex. dreapta, 24 ani, Ursus Cluj,

9. LECUŞANU
5/11;

NARCISA,

inter

stânga,

22

ani,

Germania,

1,83/72,

10. MIHAI CRISTINA, inter dreapta, 22 ani, Rapid Bucureşti, 1,82/73,

5/8;

11. LUCA STELUŢA, inter dr., 23 ani, Oltchim R.Vâlcea,

1,79/74,

3/8;

12. BOBOCEA MIHAELA, ex. dr., 24 ani, Oltchim R.Vâlcea, 1,74/70,

5/5;

13. RĂDOI MARIA, centru, 32 ani, Oltchim R.Vâlcea,

1,73/64,

6/5;

14. PĂTRU MARILENA, ex dr., 26 ani, Oltchim R.Valcea,

1,74/65,

4/3;

15. IORGU MARIA, ex stg, centru, 23 ani, Rapid Bucureşti,

1,66/55,

2/0;

16. STANCIU SIMONA, pivot, 25 ani, Rulmentul Braşov,

1,72/58,

3/0.

Antrenori: REMUS DRĂGĂNESCU, DINU COJOCARU şi MARIANA TÂRCĂ.
Medic: IOAN STRĂUŢ.Maseur: NICOLAE MĂTĂSARU.
Sigur, deziluzia era mare în lumea handbalului, discuţiile în şedinţe de presă, la Colegiul
de Antrenori şi Biroul Federal au fost de-a dreptul furtunoase, două-trei.
Din darea de seamă: „Nu am avut un număr necesar de jocuri de pregătire – nu s-a putut
organiza în anul 1998 Trofeul Carpaţi. Pe fondul unor accidentări, retrageri din activitatea de
la echipa naţională, neprezentarea unor jucătoare care activează în străinătate, echipa noastră
în unor unor unor jocuri oscilante şi în scădere nu reuşeşte decât clasarea pe un loc dezonorant
(11)”.
Peste toate acestea erau şi câteva raze de speranţă: aveam o echipă foarte tânără cu 10
jucătoare (din 16) sub 24 de ani – vârsta de început a marii performanţe; valoarea junioarelor şi
tineretului nostru era în creştere şi deja afirmată internaţional, la C.M. tineret, trei ediţii la rând
am fost pe podium: 1995 AUR, 1997 BRONZ, 1999 AUR, la C.E. tineret 1998. Nu mai puţin de
şapte (şapte) din laureatele C.M. 1995 erau în lotul de acum: ALINA DOBRIN, NARCISA
LECUŞANU, CARMEN AMARIEI, SIMONA GOGÂRLĂ, CRISTINA MIHAI, ELENA
IORGU, STELUŢA LAZĂR-LUCA.
Prezenţa masivă a jucătoarelor tinere şi foarte tinere, cu o experienţa mai redusă, explică
doar parţial de ce fetele nu au reuşit să facă faţă ca altădată unor echipe egale sau sub valoarea
noastră, şi nici cum s-au prăbuşit după prima înfrângere, pierzând chiar şi la o începătoare
(Olanda).
Nu era timp însă, de prea multe discuţii, deoarece imediat, în 20 ianuarie, începeau
jocurile de calificare pentru Campionatele Mondiale de senioare din decembrie 1999, care se
organizau în Norvegia şi Danemarca. Se juca pe grupe de trei-patru echipe, tur-retur, fiecare cu
fiecare, în perioada ianuarie-martie 1999. Echipa României era cap de serie într-o grupă de trei
echipe, cu Grecia şi Bulgaria şi, în mod normal, eram categoric favoriţi la locul I, care aducea
calificarea la turneul final al CM. Pregătirile speciale pentru calificările la C.M. 1999 vor începe

imediat după Anul Nou sub conducerea unui nou cuplu de antrenori: BOGDAN MACOVEI şi
GHEORGHE TADICI. De fapt, fiecare mai fusese separat la cârma echipei naţionale de
senioare. Macovei debutase ca antrenor la senioare în 1988, spre sfârşitul sezonului, ca secund,
iar în 1989, este principal (locul 4 la C.M. grupa B), Tadici debutează direct la senioare ca
principal, în 1994 (locul 10 la C.E.) şi revine, dar ca secund, în 1997 (locul 12 la C.M.).

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU CM 1999 - Grupa a 7-a
Jocuri tur-retur cu GRECIA şi BULGARIA în ianuarie şi martie 1999

1. JOCURI TUR-RETUR CU GRECIA, la Piteşti, 20.01.1999, scor: 43-23 (23-10) şi
la Arta, 23.01.1999, scor: 27-20 (16-9). * 2 jocuri, 2 victorii.
Scorul din primul meci spune totul despre diferenţa de valoare şi experienţă în plus
pentru noi, faţă de handbalul feminin din Grecia. Returul a fost ca un meci amical, în spiritul
relaţiilor de prietenie şi profesionale. Un număr mare de profesori de educaţie fizică şi antrenori
de handbal din Grecia şi-au făcut studiile superioare de specialitate în România. Antrenorul
emerit LASCĂR PANĂ a fost antrenor al echipelor naţionale şi director tehnic al federaţiei din
Atena. Antrenorul TIBERIUS MILEA a pregătit o perioadă echipa naţională de senioare a
Greciei şi ani de zile echipe de club, asta până a plecat dintre noi odihnindu-se în pământurile
ELADEI (Grecia).
Au jucat: OLIMPIA VEREŞ, LUMINIŢA HUŢUPAN, CRISTINA DOGARU- în poartă,
CARMEN AMARIEI 15 gol/2 joc, MIHAELA IGNAT 6/2, ALINA DOBRIN 9/2, MARIA
RĂDOI 5/1, MIHAELA IGNAT 3/1, GABRIELA TĂNASE 8/2, VIORICA MINCAN 6/1,
VICTORINA BORA 13/2, SANDA CRISTE 0/1, ALINA JULA 1/2, NICOLETA GÂSCĂ 4/1,
PETRONELA FEDORNEAC 0/1, CORINA BRICI 3/1.
Antrenori: BOGDAN MACOVEI, GHEORGHE TADICI.
2. JOCURI TUR-RETUR CU BULGARIA, la Sofia, în 18.03.1999, scor: 17-22 (9-10)
şi la Rm. Vâlcea, în 21.03.1999, scor: 30-18 (18-11). * 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Deşi echipa noastră a avut mereu cel puţin o clasă peste cea a Bulgariei (valabil la toate
categoriile) întotdeauna meciurile cu vecinii din sud au fost câte o mică bătălie aspră, cu zeci de
faulturi repetate, comise de apărările lor, fie că aveai mingea sau nu. Motiv pentru care pur şi
simplu nu puteam să ne facem jocul să ne impunem plusul de valoare şi experienţă. Totuşi
înfrângerea de la Sofia a fost greu digerată de toţi, mai ales că aveam un plamares net favorabil:
67 jocuri, 53 victorii, 6 egale, 7 pierdute.
Au jucat: CRISTINA DOGARU, LUMINIŢA HUŢUPAN - portari, VALENTINA
COZMA 10 gol/2 joc, LIDIA DRĂGĂNESCU 11/2, MIHAELA IGNAT 5/2, VICTORINA

BORA 1/1, ALINA DOBRIN 3/2, MARIA RĂDOI 3/2, CRISTINA MIHAI 0/2, SANDA
CRISTE 1/2, MAGDALENA URDEA 0/1, VALERICA MOTOGNA 7/1, MARIA STECZGROZAVU 7/1, GABRIELA ARTENE 0/1.
Antrenori: BOGDAN MACOVEI, GHEORGHE TADICI.
Clasament final grupa a 7-a de calificare pentru C.M. 1999: 1. ROMÂNIA 6 puncte,
117-83 (+34) golaveraj; 2. Bulgaria 6 pt., 116-96 (+20) golaveraj; 3. Grecia 0 pt.
Echipa de senioare a României se califică la turneul final al C.M. decembrie 1999, aşa
cum era şi pronosticul, dar ceva mai greu decât credeam, ne referim la jocul pierdut în Bulgaria
(17-22).
PALMARES 1998-1999 SENIOARE: 20 jocuri, 7 victorii, 13 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET- feminin, avea în anul 1999 un “obiectiv mare”
pe care scria “medalia de aur” la Campionatul Mondial din China şi aceasta fiindcă era exact
echipa care cucerise titlul de campioane europene la tineret în 1998 cu aceeaşi antrenori,
Dumitru Muşi şi Mircea Bucă.
1. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE cu DANEMARCA, 1, 2 şi 3 decembrie 1998 la
Braşov,
rezultate: 25-23 (15-13); 22-21 (9-7); 27-24 (13-11).*3 jocuri, 3 victorii.
Au jucat: TATIANA HORENCIUC, TALIDA TOLNAI, IONICA MUNTEANU,
ROXANA GATZEL, GABRIELA ROTIŞ, ANIŞOARA DURAC, AURELIA STOICA,
RAMONA FĂRCĂU, MIRELA ROGOZ, RAMONA VĂDUVA, MIHAELA RĂCEALĂ,
CRISTINA VĂRZARU, MANUELA RĂDULESCU, CRISTINA ORZA, ANA MARIA ILIEŞ.
Cele două jocuri au fost precedate de un cantonament de pregătire la Braşov (10 zile).
2. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE, 14-16.03.1999 în DANEMARCA.
Rezultate: 20-30 (11-10); 27-20 (14-13); 24-23 (15-12).
*3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: MUNTEANU, TOLNAI, ROTIŞ 5 gol/3 joc, GATZEL 7/3, STOICABRĂDEANU 14/3, DURAC 4/3, STRATON 7/3, FĂRCĂU 8/3, ROGOZ 1/3, SANDU 2/3,
GOLOGAN 2/3, VĂDUVA 2/3, ANA MARIA CROITORU 5/3, MANUELA RĂDULESCU
13/3.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, MIRCEA BUCĂ.

Precedate de un stagiu de pregătire (28.02 - 17.03.1999) la Bucureşti, două zile pentru
vizita medicală şi restul la Sf. Gheorghe.
Pregătirile vor fi reluate în luna mai, după turneul final al campionatului naţional de
Junioare cu un turneu în Turcia (8-12 mai) şi un cantonament la Poiana Braşov (13-20 mai).
În vară se abordează etapa finală mai întâi cu un deja clasic cantonament la mare (10 - 24
iunie 1999) la Eforie Sud, antrenamente pe plajă, meciuri cu echipe locale la sală – tratamente în
cazuri speciale. Apoi un stagiu de pregătire comună în Turcia
3. STAGIUL DE PREGĂTIRE ÎN TURCIA – ANTALIA, (26.06 - 05.07.1999)
La invitaţie federaţiei din Turcia, echipa de tineret-fete, va participa la un stagiu de
pregătire de 12 zile. Aici au susţinut mai întâi un meci amical cu echipa similară a Turciei
(25.06.1999) şi apoi două turnee în Antalya: „Handbal Open `99” (26.06 – 01.07); “Turneu
Internaţional” (3-5.07.1999) la care a participat şi echipa Rusiei.
După mare, urma cantonamentul de la Sf. Gheorghe (5-16 iulie 1999), aproape
obligatoriu pentru toate echipele noastre de junioare şi tineret. În intervalul 16-21 iulie 1999 un
turneu în Spania, cu trei jocuri de pregătire. În ultimul ciclu (22-29 iulie), la Poiana Braşov, se
fac ultimele finisări în linişte şi oarecum izolate de restul lumii.
4. CAMPIONATUL MONDIAL PENTRU TINERET- fete, Ediţia 12-a, China.
1 – 13 august 1999, ShenZen, ShuHai, ZhingShan.
Turneul final a fost organizat cu 20 de echipe (anterior erau 15), în trei tururi:
I-TURUL PRELIMINAR - patru grupe a cinci echipe în care se joacă fiecare cu fiecare;
II- TURUL PRINCIPAL – 2 grupe a 6 echipe (se califică primele 3 echipe din fiecare
grupă preliminară); III – TURUL FINAL, locurile 1-2 din fiecare grupă principală joacă în
semifinale şi finale pentru locurile 1-4. Echipele clasate în continuare pe locurile III-VI vor juca
direct cu cele situate pe acelaşi loc pentru clasament, V-XII.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIA LA C.M. Tineret 1999- China.
1. ROMÂNIA – Islanda

30-16 (14-6)

Turul preliminar Grupa B;

2. ROMÂNIA – Norvegia

25-27 (12-9)

Turul preliminar Grupa B;

3. ROMÂNIA – Congo

34-20 (19-9)

Turul preliminar Grupa B;

4. ROMÂNIA – Ungaria

37-22 (22-10)

Turul preliminar Grupa B;

5. ROMÂNIA – Brazilia

30-18 (15-11)

Turul principal Grupa 1;

6. ROMÂNIA – China

21-17 (12-8)

Turul principal Grupa 1;

7. ROMÂNIA – Rusia

20-19 (9-11)

Turul principal Grupa 1;

8. ROMÂNIA – Danemarca

30-19 (16-11)

Semifinale;

9. ROMÂNIA – Lituania
- 2.

25-20 (11-15)

Finala mare pentru locurile 1

Linie de clasament: 9 jocuri, 8 victorii, 1 pierdut, 252-178 (+34), golaveraj 14 pct. Locul
I.
Clasament general: 1. ROMÂNIA; 2. Lituania; 3. Danemarca; 4. Ungaria; 5. Rusia; 6.
Spania; 7. NORVEGIA; 8. Iugoslavia; 9. Coreea; 10. China; 11. Turcia; 12. Brazilia; 13. Olanda;
14. Slovacia; 15. Congo; 16. Taiwan; 17. Angola; 18. Islanda; 19. Japonia; 20. Canada.

ROMÂNIA LOC I - MEDALII DE AUR. – CAMPIOANE MONDIALE TINERETFETE.
Bravo fetelor! Bravo antrenorilor şi cu deosebire celor care le-au descoperit, iniţiat şi
promovat, şi tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei performanţe de excepţie!

Jocul 1, ROMÂNIA – ISLANDA, 30-16 (14-6), RII 16-10, primul joc din Turul
preliminar, grupa B, la ShenZhen, în 1 august 1999 ora 12.
Un foarte bun meci de încălzire şi acomodare cu condiţiile, programul şi protocolul
competiţiei. Cum echipa Islandei nu ne putea pune probleme, a fost un prilej pentru antrenori să
„ruleze” întregul lot şi să experimenteze formaţii şi formule tactice.
Jocul 2, ROMÂNIA – NORVEGIA, 25-27 (12-9), RII 13-18, al doilea din turul
preliminar, la ShenZhen, în 2 august 1999, ora 16:00.
Prima înfrângere şi singura de la acest C.M. se datorează exclusiv unei foarte slabe
evoluţii în repriza a doua, mai ales în ultimele 10 minute. După ce dominăm şi conducem
permanent în prima repriză a meciului, pe care o câştigăm cu un avans de trei goluri în a doua
avem o cădere mai mult psihică decât fizică şi o pierdem la cinci goluri, iar în final ne trezim că
pierdem la două goluri, deşi clar eram la acea oră mai buni decât Norvegia.

Nu ştiau încă nimic despre caracterul puternic de luptătoare care nu renunţa indiferent de
scor şi condiţii adverse. A fost o lecţie practică de caracter şi concepţie, personalitate puternică şi
mentalitate de învingător, calităţi indispensabile marilor performanţe.
Jocul 3, ROMÂNIA – CONGO, 34-20 (19-9), RII 15-11, al treilea din turul preliminar,
la 4 august 1999, ora 16:00, la ShenZhen.
„Duşul rece” din etapa anterioară (jocul pierdut cu Norvegia) a fost eficient, toate
jucătoarele s-au străduit să joace cât mai bine concentrate şi mobilizate tot timpul meciului.
Desigur au jucat cu o echipă din lumea a treia a handbalului, dar care venea din urmă,
progresând de la o competiţie la alta şi care nu mult mai târziu vor provoca mari necazuri
echipelor consacrate.
Indiferent de valoarea adversarului se vedea însă la echipa noastră o creştere a formei
sportive spre maxim şi o adaptare rapidă la fusul orar (diferenţă de 6 ore).
Jocul 4, ROMÂNIA-UNGARIA, 37-22 (22-10); RII: 15-12, ultimul din grupa
preliminară la 06.08.1999, ora 19.30 la ShenZen.
VICTORIE MARE, foarte importantă pentru palmaresul nostru general cu Ungaria, la un
scor categoric (+15 goluri) şi decisivă pentru calificarea în grupa principală şi mai departe în
semifinale.
A fost, poate, cel mai bun meci al echipei noastre, cu un joc excelent – fără exagerare –
mai ales în prima repriză. În a doua, cu un avantaj permanent de peste 10 goluri, nu am mai
menţinut o presiune maximă asupra adversarului. Vom câştiga şi repriza a doua, dar „doar” la
trei goluri. Victoria aceasta categorică ne încurajează să credem în viitor la victorii ale
senioarelor noastre asupra Ungariei. Aveam câteva revanşe de luat. Era normal, zicem noi, să se
producă aşa ceva când generaţiile campioane mondiale şi europene la junioare şi tineret vor
ajunge la maturitate sportivă.
Clasamentul grupei preliminare B: 1. ROMÂNIA 6 pct., golaveraj 126-85 (+41); 2.
Norvegia 6 pct., golaveraj 130-92 (+8); 3. Ungaria 6 pct., golaveraj 105-100 (+5); 4. Congo 4
pct.; 5. Islanda 0 pct. Primele trei echipe au fost la egalitate de puncte (6), situaţie în care a contat
golaverajul între ele. Al nostru fiind net superior (+41) faţă de celelalte două echipe (+8 şi +5),
ne-am clasat pe locul I şi urma ca în grupa principală să jucăm cu primele trei din cealaltă grupă
preliminară cu zestrea din grupa noastră: 2 puncte, golaveraj 62-49.
Jocul 5, ROMÂNIA – Brazilia, 30-18 (15-11), RII 15-7, primul meci din Grupa
Principală B, la SHUHAI, 8 august 1999, ora 18:30. O nouă victorie la scor (+12 goluri),
realizată mai ales în repriza a doua, confirmă evoluţia ascendentă a echipei României. Fetele au
acum mare încredere în victorie cu oricine ar juca.
Jocul 6, ROMÂNIA – China, 21-17 (12-8), RII 9-9, al doilea meci din Grupa
Principală, în 9 august 1999, ora 16:00 la SHUHAI. După victoriile la scor de până acum (mai
puţin cu Norvegia), fetele s-au relaxat puţin mai mult decât trebuia. Apărarea lor avansată – în

stil japonez – până dincolo de 9 metri, ne-a împiedicat să ne facem jocul. Construim greu, ratăm
mult şi nu ne facem „norma” de 30 de goluri. Dar victoria noastră nu a fost nici o clipă în pericol
şi nu a fost nevoie să forţăm decât atât cât a trebuit să câştigăm fără emoţii.
Jocul 7, ROMÂNIA – Rusia, 20-19 (9-11), RII 11-8, ultimul joc din grupa principală B,
în 10 august 1999, ora 19:30 la ZHUHAI. Meci decisiv pentru intrarea în semifinale, cu victorie
rămâneam pe primul loc şi aveam drum deschis pentru finale, dacă pierdeam, mergeau Rusia şi
Ungaria, iar noi ieşeam din cursa pentru medalii. Miza jocului a influenţat mult evoluţia fetelor
noastre, care puteau pierde într-o secundă nefastă toată averea de goluri şi puncte strânse până
aici. Greşeli de pasare şi ratări imense fac ca în prima repriză să fim conduşi cu două goluri (911). În repriza a doua jocul este „pe viaţă şi pe moarte”. Fetele noastre joacă excelent şi fac cea
mai bună repriză la aceste Modiale. Mult mai atente şi sigure în atac şi ceva mai ferme în
apărare, câştigăm repriza a doua cu trei goluri, realizând în final acel gol în plus care ne duce în
semifinale.
Clasamentul Grupei principale I: 1. ROMÂNIA 8 pct., golaveraj 133-103 (+30); 2.
Ungaria 8 pct., golaveraj 121-121 (0); 3. Rusia 6 pct.; 4. Norvegia 5 pct.; 5. China 3 pct.; 6.
Brazilia 0 pct.
Ne calificăm pentru semifinale de pe poziţia I, la egalitate de puncte, dar cu victorie
directă asupra Ungariei (şi ce victorie 37-22) şi vom juca semifinala cu locul al doilea din
cealaltă grupă, Danemarca.
Jocul 8, ROMÂNIA – Danemarca, 30-19 (16-11), RII 14-8, semifinala A, la 12 august
1999, ora 16:30, la ZHINGSHAN.
O victorie la scor (11 goluri) de necontestat asupra Danemarcei, ţara care a inventat
handbalul de sală, multiplă campioană europeană şi mondială. Ea a realizat recent în anul 1997
„marele event”: campioană mondială la senioare (în Germania, România loc 11) şi la tineret
(Coasta de Fildeș, România loc 3). Victoriile clare asupra echipelor Danemarcei şi Norvegiei
atestă tot atât de clar superioritatea noastră (la tineret) asupra ţărilor nordice care dominau
handbalul feminin mondial. Jocul a fost extrem de disputat în fiecare început de repriză, dar de
fiecare dată am revenit în partea a doua a lor, câştigând în mod categoric la 5 şi la 6 goluri
diferenţă.
Au jucat: HORENCIUC, MUNTEANU, TOLNAI, TĂNASE 5 goluri, STOICA 5,
MOTOGNA 4, FARCĂU 4, POPA 4, STRATON 3, VĂRZARU 2, DURAC 2, GATZEL 1,
RĂCEALĂ, ROTIŞ, ARITON.
Jocul 9, ROMÂNIA – Lituania, 25-20 (11-15), RII 14-15, FINALA MARE A
CAMPIONATULUI MONDIAL DE TINERET – feminin, 11 august 1999, ora 16:30, la
SHONGSHAN.
Extrase din revista „Mondial Handbal Magazin”, organ oficial IHF. „Sala de sport din
Shongshan a fost arhiplină la această finală (5000 de locuri) şi alţi 50 milioane de chinezi au
urmărit acest eveniment la TV. România a început meciul într-o viteză debordantă, încât foarte

repede lituaniencele au avut o stare puternică de şoc, din care nu s-au mai regăsit. Echipa
(Lituaniei) nu a putut pătrunde prin apărarea „giganticelor” SIMONA POPA şi VALERIA
MOTOGNA (apărătoare centrale n.n.). Partea a doua a fost ceva mai echilibrată. Lituania
începe să marcheze goluri. Dar de această dată ele nu au putut opri „şuteurele” românce,
AURELIA STOICA, GABRIELA TĂNASE şi pe extrema CRISTINA VĂRZARU.
România câştigă meciul cu 25-20 şi echipa feminină de tineret a României cucereşte
titlul mondial pentru a doua oară după cel din 1995.”
A fost, credem, cea mai categorică victorie dintr-o finală de Campionat Mondial.
Au jucat: MUNTEANU, TOLNAI, HORENCIUC, TĂNASE 6 goluri, STOICA 1,
MOTOGNA, FARCĂU 1, POPA 1, STRATON 1, VĂRZARU 4, DURAC, GATZEL,
RĂCEALĂ, ROTIŞ, ARITON.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA LA CM TINERET FEMININ 1999 - CHINA.
-Locul I, medalie de aur - Campioane Mondiale-

1. MUNTEANU IONICA, portar, 20 ani, Universitatea Cluj, 1,74/70, debut CSŞ 6 Bucureşti;
prof. Ileana Mureşan şi Doina Popescu;
2. HORENCIUC TATIANA, portar, 20 ani, Dorobanţul Ploieşti, 1,81/74, debut Lic. Ion Barbu,
Piteşti; prof. Silvia Purice;
3. TOLNAI TALIDA, portar, 20 ani, Silcotub-Zalău, 1,82/70, debut CSŞ Zalău; prof. Elena
Tadici;
4. TĂNASE GABRIELA, inter dreapta, 20 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,76/68, debut CSŞ Tr.
Severin; prof. Ion Milovan;
5. GATZEL ROXANA, centru, 19 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,68/60, debut CSŞ Craiova; prof.
Aurelian Roşca;
6. FARCĂU RAMONA, ex. stânga, 20 ani, Silcotub Zalău, 1,71/60 debut CSŞ Zalău; prof.
Dumitru Ronceanu;
7. ROTIŞ GABRIELA, inter dreapta, 19 ani, Rulmentul Braşov, 1,80/72, debut CSŞ Sf.
Gheorghe; prof. Gabor Jancso;
8. DURAC ANIŞOARA, pivot, 20 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,74/66, debut CSŞ Ştiinţa Băileşti;
prof. Sorin Miu;

9. ARITON ALINA, ex. stg., 19 ani, Univ. Ursus Cluj, 1,71/60, debut CSŞ Galaţi; prof. Maria
Iancu;
10. STOICA AURELIA, inter dr., 20 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,76/70, debut CSŞ Slatina; prof.
Gavril Kozma;
11. VĂRZARU CRISTINA, extremă dreapta, 20 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,67/70, debut CSŞ
Corabia; prof. Ovidiu Căpruciu şi Dan Zapciroiu;
12. MOTOGNA VALERIA, inter dreapta, 20 ani, Silcotub Zalău, 1,84/73, debut LPS CSŞ
Bistriţa; prof. Grigore Sălăjan;
13. POPA SIMONA, pivot, 20 ani, Silcotub Zalău, 1,77/73, debut LPS Roman; prof. Ion
Holban;
14. STRATON MĂDĂLINA, centru, 19 ani, Hidrotehnica Constanţa, 1,73/68, debut CSŞ
Constanţa; prof. Traian Bucovală;
15. RĂCEALĂ MIHAELA, extremă stânga, centru, 20 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,75/67, debut
CSŞ Corabia; prof. Ovidiu Căpruciu şi Dan Zapciroiu.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, MIRCEA BUCĂ,
Antrenor federal: REMUS DRĂGĂNESCU.
Medic: IOAN STRĂUŢ; Maseur: NICOLAE MĂTĂSARU

ALL–STAR TEAM. Echipa Campionatelor Mondiale:
CRISTINA VĂRZARU, extremă stângă.
Distincţii individuale: CRISTINA VĂRZARU, cea mai bună extremă!

Au mai făcut parte din lotul de la C.M. şi au participat la pregătire, antrenamente şi
meciuri, dar nu au mai fost reţinute în cele 15 care au făcut deplasarea: MIRELA ROGOZ – U.
Ursus Cluj, ANA-MARIA ILIEŞ - U. Ursus Cluj, IULIA GOLOGAN – Oţelul Galaţi,
RAMONA VĂDUVA – Dorobanţul Ploieşti, ANA-MARIA CROITORU – Antilopa Bucureşti.

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIOARELOR avea ca obiectiv principal calificarea la
turneul final al CE junioare (YOUTH în versiunea EHF). Ediţia a IV-a în Germania, august

1999, unde, după două clasări consecutive pe locul 4, se spera acum la un loc pe podium, chiar se
visa la medalia de aur. Anticipăm că visul a fost realizat, echipa României cucereşte titlul de
CAMPIOANE EUROPENE la junioare. Pregătirile sunt o continuare a ciclului început de la
geneza acestei echipe cu tabăra de la 1994. În sezonul anterior (1997-1998) echipa de junioare a
susţinut opt jocuri internaţionale inter-ţări, cu şapte victorii şi doar unul pierdut. Era o
promisiune.
Antrenorii, aceeaşi AURELIAN ROŞCA, MARCEL ŞERBAN.
Începutul anului 1999 aduce şi o intensificare a pregătirilor şi a meciurilor de verificare.
După un cantonament ceva mai scurt (10-20 iunie 1999) la Deva, se pleacă la prima acţiune
internaţională a anului.
1. DUBLA CU GERMANIA 22 şi 23.01.1999, la KETŞCH şi KANDEL.
Rezultate: 24-18 (10-9) şi 20-20 (10-12). * 2 jocuri: 1 victorie, 1 egal.
Au jucat: GABRIELA BOBLINOIU, GABRIELA VASILE, FLORENTINA GRECUportari, IONELA GÂLCĂ 5 gol/1 joc, GEORGETA VARTIC 2/1, OANA CHIRILĂ 6/2,
SIMONA SÂRBU 5/2, AMELIA BUSUIOCEANU 3/2, ALINA BRANISTE 3/1,
FLORENTINA TRĂISTARU 3/2, ADRIANA GONTARIU 1/1, CĂTĂLINA CIOAREC,
MIHAELA URCAN 1/1, CRISTINA DÂRJAN ½, GABRIELA BĂJENARU 3/1, GABRIELA
VASILE, CRISTINA NICOLAE 0/2.
Au jucat spre verificare şi selecţie nu mai puţin de 19 junioare în cele două meciuri, dintrun lot de 22. Antrenori: AURELIAN ROŞCA, federal GRIGORE NIŢĂ.
În primăvară se organizează două campionate de pregătire la baza sportivă de la Sf.
Gheorghe, agreată de junioare şi tineret. Primul (6-17 martie 1999), consacrat pregătirilor
generale se încheie cu un turneu (15-17.03.1999) cu Rulmentul Braşov, CSM Sf. Gheorghe,
Univ. Ursus Cluj. Al doilea (1-19.03.1999), cu accent pe pregătirea specială a fost plasat înaintea
turneului de calificare din Danemarca.
2. TURNEU DE CALIFICARE pt. C.E. Junioare 1999 Danemarca, 21-23 mai 1999.
Clasament: 1. ROMÂNIA; 2. Danemarca; 3. Azerbaidjan; 4. Bosnia-Hertzegovina.
Rezultate: cu Danemarca: 29-26 (17-13); cu Azerbaijan: 38-14 (17-9); cu Bosnia
Herzegovina: 36-9 (15-5). * 3 jocuri, 3 victorii.
Au jucat: TAMAŞ, VASILE, GRECU- portari, BUSUIOCEANU 31 goluri/3 jocuri,
GÂLCĂ 10/3, ELISEI 10/3, CHIRILĂ 13/3, URCAN 12/3, NICOLAE 2/2, MEIROSU 3/1,
DÂRJAN 12/3, IORGA 8/3, SÂRBU 7/3, GONTARIU 3/2, TRĂISTARU 3/1.
Antrenori: AURELIAN ROŞCA, MARCEL ŞERBAN. Echipa ROMÂNIEI se califică
pentru turneul final al Campionatelor Europene de junioare din august 1999 în Germania.

După obţinerea calificării la C.E., se acordă junioarelor un răgaz pentru finalul
campionatului intern şi încheierea anului şcolar. În iulie începe etapa finală a pregătirilor, ceva
mai deosebit ca de obicei (o competiţie), cu o pregătire minimă (5-8 iulie 1999), în care s-a
inclus şi controlul la Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport se pleacă la un puternic turneu
în Franţa.
3. TURNEU FRANŢA, 11-14.07.1999. St. AFFRIQUE.
Clasament: 1. ROMÂNIA; 2. Danemarca;; 3. Franţa; 4. Germania.
Rezultate: cu Franţa: 26-23 (15-10); cu Danemarca: 25-26 (14-10); cu Germania: 25-18
(11-10). * 3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: GRECU, VASILE, TAMAŞ- portari, GÂLCĂ 13 goluri/3 jocuri, CHIRILĂ
20/3, DÂRJAN 10/3, NICOLAE 5/3, URCAN 15/3, SÂRBU 7/3, MEIROŞU 2/3, TRĂISTARU
3/3, NEDELCU 1/3.
Antrenori: AURELIAN ROŞCA, MARCEL ŞERBAN.
A fost singura acţiune internaţională din ultima etapă de pregătire deosebit de folositoare
pentru evaluarea stadiului de pregătire a echipei noastre. Foarte important a fost şi faptul că am
întâlnit două din echipele calificate la turneul final, respectiv Danemarca şi Germania şi am putut
să ne comparăm. Imediat după întoarcerea din Franţa pregătirile reîncep respectând o mai veche
succesiune metodică cu un cantonament la mare (Năvodari – 17-29.07.1999) consacrat 60%
pregătirii fizice (pe plaja mării) şi 40% celei tehnico-tactice (în sala de la Constanţa), finalizat cu
trei meciuri şcoală. În continuare, o a doua etapă la Sf. Gheorghe, (2-17.08.1999) şi ea clasică, de
pregătire specială şi meciuri de verificare cu echipe de senioare din campionatul intern.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIOARE Ed. a 4-a, Germania, 20 – 29 aug
1999
Sistemul de organizare, acelaşi de la primele ediţii, cu un TUR I PRELIMINAR, două
grupe a şase echipe. În continuare se joacă TURUL FINAL pentru 1-4, cu semifinale şi finale
pentru locurile 1-2 şi 3-4, în paralel jocuri pentru locuri de clasament, 5-12, între echipele de pe
acelaşi loc în grupele preliminare.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIEI LA CE JUNIOARE 1999.
1. ROMÂNIA – Slovacia: 31-20 (14-8),

Turul Preliminar, Grupa A;

2. ROMÂNIA – Polonia: 29-20 (6-9),

Turul Preliminar, Grupa A;

3. ROMÂNIA – Ungaria: 29-24 (15-11),

Turul Preliminar, Grupa A;

4. ROMÂNIA – Turcia: 32-20 (14-10),

Turul Preliminar, Grupa A;

5. ROMÂNIA – Suedia: 30-22 (15-12),

Turul Preliminar, Grupa A;

6. ROMÂNIA – Germania: 19-15 (9-8),

Semifinala 1;

7. ROMÂNIA – Rusia: 31-26 (15-14),

Finala mare locurile 1-2.

Linie de clasament – 7 jocuri, 7 victorii, 191-157 (+34) golaveraj, 14 puncte. Locul I-.
ROMÂNIA LOC I, MEDALIE DE AUR, CAMPIOANE EUROPENE. JUNIOARE.
Clasament general: 1. ROMÂNIA; 2. Rusia; 3. Germania; 4. Suedia; 5. Croaţia; 6.
Ungaria;
7. Danemarca; 8. Polonia; 9. Norvegia; 10. Turcia; 11. Slovacia; 12. Cehia.
Trei jucătoare în ALL STAR TEAM (Echipa de aur a C.M.):
-

FLORENTINA GRECU - portar;
IONELA GÂLCĂ - pivot;
OANA CHIRILĂ – inter dreapta.

Premiul pentru cel mai bun portar: FLORENTINA GRECU.

BRAVO FETELOR! Bravo antrenorilor! Cu deosebire profesorilor, antrenorilor din
cluburile sportive şcolare care le-au descoperit, instruit şi promovat şi tuturor care au fost
aproape de echipă şi au susţinut-o permanent. Felicitări antrenorilor de la echipele de club
senioare, unde s-au transferat aceste fete, acum campioane europene!

Jocul 1, ROMÂNIA – Slovacia: 31-20 (14-8), RII: 17-12, la Bad Harsfeld în
20.08.1999. Primul meci, prima victorie şi încă la scor (11 goluri). Erau din start anunţate
pretenţiile noastre la o medalie, mai direct de aur, un răspuns-avertisment tuturor celor care nu
vedeau că favorite decât nordicele Danemarca-Norvegia, în luptă cu Rusia şi Germania. Victoria
aceasta la 11 goluri a risipit emoţiile debutului, a dat încredere şi siguranţă pentru tot ce va
urma. A fost şi o contribuţie la formarea “mentalităţii de învingători”. Se lansează lozica internă
“NU PIERDEM NICIUN MECI” spuneau toate fetele, la început şoptit apoi mai tare, mai
hotărât, ca un strigăt de luptă.

Jocul 2, ROMÂNIA – Polonia: 29-20 (16-9) RII: 13-11, Bad Hersfeld, 21.08.1999.
Victorie clară la 9 goluri. Apărare bună mobilă şi aspră cu portarii în mare formă, Tamaş la cotă
45% eficacitate (apreciată cu nota 9). În atac Gâlcă cu 8 goluri din 8 aruncări, realizează un
coeficient 100%, mai rar la junioare într-o mare competiţie. Urmează la fel ca în primul joc,
Chirilă cu 71% (5 goluri) şi Urcan 75% (3 goluri).
Jocul 3, ROMÂNIA – Ungaria: 29-24 (15-11), RII: 14-13, la Bad Hersfeld, 22.08.1999.
Victorie frumoasă la 5 goluri asupra adversarilor noştrii cu care întotdeauna aveam confruntări
puternice, adevărate bătălii, încheiate la scoruri strânse. Din nou- la fel ca în jocul al doilea,
Ionela Gâlcă cu 100% (8 goluri din 8 aruncări) se anunţa încă de la 17-18 ani, un viitor mare
pivot, Urcan şi ea cu 100% (4 goluri), Chirilă se menţine cu 73% (8 goluri).
Eficacitatea atacului rămâne la cote şi procente foarte bune, este “a doua cheie” a
victoriilor în serie de până acum şi care vor urma.
Jocul 4, ROMÂNIA – Turcia: 32-20 (14-10) RII: 18-10, la Bad Hersfeld, 24.08.1999.
“Suntem pe val,” a patra victorie clară, la scor, +12 goluri. În poartă intră Vasile care face şi ea
un coeficient bun 49%, în atac depăşind din nou limita unei foarte bune eficacităţi, 32 de goluri.
La fel în primul joc 9 din 10 jucătoare de câmp înscriu gol, linia de 9 metri îşi face parte
cu 80% din goluri. ADINA MEIROŞU debutează la o mare competiţie şi înscrie pentru început
un gol – primul pas e întodeauna cel mai greu, dar important.
Jocul 5, ROMÂNIA – Suedia: 30-22 (15-12) RII: 15-10, la Bad Harsfeld, 25.08.1999.
Victorie la 8 goluri, din nou “clar şi fără discuţii”. Este cert că am avut o apărare foarte bună iar
punctul forte au fost portarii, mereu în preajma notei 10, acum Tamaş, cu 48%. Nouă din 10
jucătoare de câmp înscriu gol în fiecare meci, în serie, ceea ce derută mult adversarul (acum 5
dau câte 5 goluri). La cine să mai iasă în primul rând apărătorii adverşi?
Clasament turul preliminar, grupa A: 1. ROMÂNIA 10 puncte (5 meciuri, 5 victorii,
golaveraj +45); 2. Suedia 8 pt.; 3. Ungaria 4 pt.; 4. Polonia 4 pt.; 5. Turcia 2 pt.; 6. Slovacia 2 pt.
Grupa B: 1. Rusia 8 pt.; 2.Germania 6 pt.; 3.Croaţia 6 pt.; 4.Danemarca 6 pt.; 5.Norvegia
4 pt.; 6.Cehia 0 pt.
Urmează jocurile semifinale: loc 1 seria A cu 2 seria B (ROMÂNIA – Germania) şi locul
1 seria B, cu 2 seria A (Rusia – Suedia).
Jocul 6, ROMÂNIA– Germania: 19-15 (9-8) RII: 10-7, tot la Bad Harsfeld în
28.08.1999. Semifinala 1 a fost fără discuţie cel mai tare meci de până acum, victorie muncită
dar meritată. Am condus tot timpul la două-trei şi cinci goluri, dar am mai fost şi doar la un
punct diferenţă. Cu toate acestea, victoria noastră nu a fost ameninţată serios nici o dată. Flori
Grecu în poartă excelent cu 53% eficacitate, depăşind graniţa magică de 50%, primeşte nota 10
şi se impune drept CEL MAI BUN PORTAR AL C.E. junioare 1999. Este adevărat, Tamaş a
avut momente de excelenţă, dar ultima impresie lăsată de Flori în final a fost decisivă. Iată a treia
cheie a succesului nostru am avut doi portari excelenţi cu note de 9 şi 10, în toate meciurile.

Ionela Gâlcă, după ce a înscris câte opt goluri în primele meciuri este sever marcată şi
adesea neregulamentar şi nu mai reuşeşte decât unul-două goluri.
SUNTEM ÎN FINALA MARE A CE JUNIOARE 1999, obiectiv atins, avem medalie,
dar ea trebuie să fie de aur, nimeni nu mai concepea altceva.
Jucăm cu Rusia, moştenitoarea palmaresului impresionant al echipei marelui URSS cu
peste un milion în total de jucători legitimaţi (depăşită numai de Germania, cu aproape două
milioane). Dar, mai ales, cu sute de Şcoli Sportive de juniori şi Şcoli de înaltă performanţă la
juniori şi tineret. România avea în acei ani 2.500 legitimaţi şi 32 Cluburi Sportive Şcolare cu
secţii de handbal.
Jocul 7, ROMÂNIA – Rusia: 31-26 (15-14), RII: 16-12, la Rotenburg an den Fulda,
29.08.1999 ora 18, Finala Mare a Campionatelor Europenede junioare
O VICTORIE MARE asupra unei echipe de recunoscută valoare, la cinci goluri, atestă în
mod oficial şi de netăgăduit justeţea titlului cucerit de campioană europeană. Evoluţia întregii
echipe atât în apărare cât şi în atac a fost de înalt nivel exprimat prin dominarea permanentă din
teren şi de pe tabela de scor. Victoria s-a conturat cu deosebire în repriza a doua, in care ne
distanţăm la trei-patru goluri, pe o evoluţie în forţă şi viteză de parcă atunci au început jocul.
Iată o altă „cauză” a rezultatelor deosebite din acest C.E.: o foarte bună pregătire fizică –
rezistenţă specifică în regim de joc în tempo susţinut şi luptă acerbă – confirmată matematic de
câştigarea tuturor reprizelor a doua la un scor mai mare ca în prima (3-5 şi chiar 9 goluri).

SUNTEM CAMPIOANE EUROPENE LA JUNIOARE cu 7 victorii din 7 meciuri.

În anul 1999 fetele au obţinut performanţe de excepţie.
 CAMPIOANE EUROPENE LA JUNIOARE GERMANIA, 1999
 CAMPIOANE MONDIALE LA TINERET CHINA, 1999

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA LA CE JUNIOARE 1999 GERMANIA
Locul I, medalie de aur – campioane europene

1. GRECU FLORENTINA, portar, 17 ani, CSŞ Craiova, 1,84 m/70 Kg, debut CSŞ Craiova;
prof. Constantin Tosum; 0 gol/7 joc la CE 1999;

2. TAMAŞ TEREZA, portar, 17 ani, LPS Roman, 1,84/69, debut CSŞ Roman; prof. Ion
Holban; 0/6 la CE 1999;
3. VASILE GABRIELA, portar, 17 ani, CSŞ 2 Bucureşti, 1,70/63, debut CSŞ 2 Buc.; prof.
Ştefan Paula; 0/1 la CE 1999;
4. GÂLCĂ IONELA, pivot, 18 ani, CSŞ Constanţa, 1.75/75, debut CSŞ Contanţa; prof.
Cornelia Giuran; 30/7 la CM 1999;
5. CHIRILĂ OANA, inter-dr., 18 ani, CSŞ Cluj, 1,78/63, debut CSŞ Viitorul Cluj; prof.
Corneliu Misăilă; 41/7 la CM 1999;
6. BUSUIOCEANU AMALIA, centru, 18 ani, Oltchim R.Vâlcea, 1,70/72, debut CSŞ
Slatina, prof. Gavril Kozma; 31/7 la CM 1999;
7. CIOAREC CĂTĂLINA, ex. dr., 17 ani, CSŞ Galaţi, 1,72/63, debut CSŞ Galaţi, prof. Dan
Patache; 3/5 CM 1999;
8. TRĂISTARU FLORENTINA, pivot, 17 ani, Oltchim R.Vâlcea, 1,77/70, debut CSŞ Tr.
Severin, prof. Ion Milovan; 4/6 la CM 1999;
9. SÂRBU SIMONA, int. Stg., 18 ani, CSŞ Cluj, 1,77/74, debut CSŞ Dinamo Braşov, prof.
Lenuţa Brebeanu; 24/7 la CM 1999;
10. NEDELCU MIHAELA, ex. dr., 18 ani, CSŞ Bacău, 1,73/64, debut CSŞ Bacău, prof.
Eugen Manoliu; 0/2 la CM 1999;
11. URCAN MIHAELA, int. dr, CSŞ Cluj, 1,80/68, debut CSŞ Viitorul Cluj, prof. Corneliu
Misăilă; 25/7 la CM 1999;
12. GONTARIU ADRIANA, pivot, 17 ani, CSŞ Zalău, 1,76/72, debut CSŞ Zalău, prof.
Dumitru Romceanu; 7/7 la CM 1999;
13. NICOLAE CRISTINA, ex. stg, 18 ani, CSŞ 2 Buc., 1,69/63, debut CSŞ 2 Buc., prof.
Paula Ştefan; 6/7 la CM 1999;
14. DÂRJAN CRISTINA, int. stg, 18 ani, CSŞ Piatra Neamţ, 1,77/69, debut LPS Brăila,
prof. Eugen Jelesneac; 22/7 la CM 1999;
15. MEIROŞU DIANA, int. stg, 18 ani, CSŞ Galaţi, 1,79/72, debut CSŞ Galaţi, prof. Dan
Patache; 1/1 la CM 1999.
Cele subliniate vor face parte din echipa vicecampioană mondială la senioare, Rusia
2005. Vor mai juca la România senioare DIANA MEIROŞU, FLORENTINA TRĂISTARU,
SIMONA SÂRBU, AMALIA BUSUIOCEANU, CRISTINA NICOLAE.

Antrenori: AURELIAN ROŞCA (Craiova); MARCEL ŞERBAN (Făgăraş); GABRIELA
TUREA (Craiova)
Medic: MARIANA GEORGESCU Maseur: CORNEL CONŢ.
Antrenor federal;REMUS DRĂGĂNESCU
În pregătire au mai făcut parte din lot: ALICE ELISEI, ADINA OLARIU, CORINA
DEMETERCĂ, DOINA HÂLDAN, GABRIELA BĂJENARIU, ANDRA ANDREI, MIHAELA
NEDELCU, GABRIELA VASILE.
PALMARES 1998-1999 - TINERET.

ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIORILOR, avea ca obiectiv principal în acest sezon
internaţional 1998-1999, calificarea la turneul final al C.M. din Egipt- iunie 1999, unde se spera
într-o comportare pozitivă, eventual în apropierea podiumului. La ultimele ediţii ale C.M. 1997Japonia şi C.E. 1988- Italia ratasem de fiecare dată calificarea şi ne temeam de o serie neagră,
motiv pentru care toate eforturile se îndreptau acum spre meciurile de calificare din septembrie –
noiembrie1998. Din păcate, pe lângă un recul de performanţe ale seniorilor, avem şi neşansa ca
echipa Franţei să fie “cap de serie”. Franţa, nimeni alta decât campioana mondială în 1995 şi loc
III la C.M. 1997. Dar mai erau Slovacia şi Ucraina, să recunoaştem, una din cele mai grele
grupe. Pregătirile încep cu un cantonament la Braşov şi Baia Mare. Avem doar o singură
verificare în joc internaţional.
1. JOC AMICAL CU ISRAEL 19.09.1998- Braşov, scor: 26-23 (12-11). *1 joc, 1
victorie.
Au jucat: VALENTIN CIORÂŢA, ŞTEFAN LAUFCEAC - portari, ADRIAN
POPOVICI 6 goluri, BOGDAN NETEA 2, LEONARD BIBIRIG 3, MIRCEA MURARU 5,
GABRIEL BĂRĂSCU, SANDU IACOB, PETRE POP 6, OVIDIU MIHĂILĂ 2, CIPRIAN
ALESU, EUGEN BOTA, RĂZVAN CÂRSTOAIA, EREMIA PÂRÂIANU 4.
Antrenori: CEZAR NICA, AIHAN OMER.

REZULTATELE ECHIPEI ROMÂNIA SENIORI ÎN GRUPA I DE CALIFICARE
PENTRU C.M. Egipt 1999, cu UCRAINA, SLOVACIA şi FRANŢA.
În grupa de patru echipe se juca fiecare cu fiecare, tur-retur, la interval de trei-patru zile.
Se califica numai locul I din clasamentul final al grupei.
2. JOCURI TUR-RETUR cu Ucraina, la Baia Mare în 24.09.1998, scor: 25-19 (13-8)
şi la Zaporoje, 27.09.1998, scor: 26-26 (13-13). *2 jocuri: 1 victorie, 1 egal.

Victoria acasă, la şase goluri a fost un rezultat foarte bun, excelent ar fi fost şi o victorie
în deplasare, de care nu am fost departe. În special în meciul de la Baia Mare echipa seniorilor a
jucat foarte bine în apărare şi bine în atac, la fel şi în deplasare unde aveam dreptul să sperăm o
victorie dar prea matematic a fost scorul 13-13 la pauză 26-26 la final. De acum nu mai trebuia
să pierdem puncte la echipele de pe locurile 3 şi 4.
Au jucat: IANOŞ, CIORÂŢĂ- portari, LICU 23 goluri (12 joc 1, 11 joc 2), POPOVICI 4
(1+3), VOICA 3 (1+2), DEDU 7 (2+5), PRISĂCARU 4 (0+4), IACOB 1 joc 2, POP 4 (4+0),
PÂRÂIANU 2 (2+0), CÂRSTOAIA 2 (2+0), BIBIRIG 1 (1+0).
Antrenori: CEZAR NICA, AIHAN OMER, NICOLAE MUNTEANU.
3. JOCURI TUR-RETUR cu Slovacia, la Michalovece, în 21.10.1998, scor: 21-23 (910) şi la Oradea, în 25.10.1998, scor: 26-19 (12-10). * 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut. Meciul
pierdut în deplasare la o echipă cotată mult slab decât noi ne reduce mult şansele. De acum ar fi
trebuit să câştigăm ambele jocuri cu Franţa.
Au jucat: CIORÂŢĂ, IANOŞ- portari, LICU 8 goluri joc 1, VOICA 12 (7 joc 1, 5 joc 2),
POPOVICI 9 (1+8), BIBIRIG 1 (0+1), PÂRÂIANU 4 (2+2), IACOB 4 (0+4), POP 7 (3+4),
MIHĂILĂ 2 (0+2), BOTA (0 joc 2), BĂRĂSCU (0 joc 1,2).
4. JOCURI TUR-RETUR cu Franţa, la Bucureşti în 25.11.1998, scor: 22-24 (7-12) şi
la Nimes, 29.11.1998, scor: 22-23 (11-12). *2 jocuri, 2 pierdute.. Şansele noastre s-au risipit însă
după înfrângerea de acasă (22-24) cu o primă repriză catastrofală (7-12) de la echipa Franţei
altădată învinsă de noi la scor.
Au jucat: IANOŞ, CIORÂŢĂ, LAUFCEAC - portari, POPOVICI 7 goluri (5 joc 1, 2 joc
2), MURARU 16 (8+8), IACOB 4 (4+0), POP 4 (2+2), VOICA, CÂRSTOIA 3 (1+2),
PÂRÂIANU 5 (2+3), BOTA, BĂRĂSCU.
Antrenori: PETRE IVĂNESCU, AIHAN OMER, NICOLAE MUNTEANU.
După jocurile cu Slovacia a fost numit antrenor principal marele nostru jucător PETRE
IVĂNESCU, cel care făcuse o mare carieră ca jucător, dar şi ca antrenor la Gummersbach, în
Germania.
Clasament grupa de calificare nr. I, pentru C.M. 1999- Egipt.: 1. Franţa 12 pt.; 2.
ROMÂNIA 5 pt.; 3. Slovacia 4 pt.;4. Ucraina 3 pt.
Pentru a doua oară consecutiv nu reuşim calificarea la un turneu final de C.M. seniori. Sa calificat echipa de pe locul I, Franţa, nouă ne rămânea speranţa de a obţine calificarea la
următoarea mare competiţie C.E. 2000 (în Croaţia), care se organiza numai peste patru luni.
Din păcate, ghinionul ne urmăreşte pas cu pas. Sorţii hotărăsc să fim din nou în grupă cu
Franţa. Înainte de această suită de 6 jocuri se organizează un cantonament şi trei meciuri de
pregătire cu Ucraina la Baia Mare.

5. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU UCRAINA, 30.04-2.05.1999, Baia Mare.
Jocul 1, scor: 19-24 (10-10); Jocul 2, scor: 23-18 (13-10); Jocul 3, scor: 19-24 (8-14). * 3
jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Nu este o greşeală de tipar! Scorul din jocurile 1 şi 3 a fost identic (19-24), dar nu asta
contează, ci faptul că le-am pierdut pe amândouă la cinci goluri diferenţă. În septembrie 1998 în
calificare a fost 25-19 şi 26-26, numai aceste cifre indică o scădere a performanţelor echipei de
seniori.
Au jucat: CIORÂŢĂ, LAUFCEAC, DRAGOMIR- portari, POPOVICI, VOICA,
BIBIRIC, MURARU, LUCA, IACOB, POP, MIHĂILĂ, RACOVIŢAN, BOTA, PÂRÂIANU,
CIAN, FLOREA.
Antrenori: CEZAR NICA, NICOLAE MUNTEANU.

REZULTATELE ECHIPEI DE SENIORI LA CALIFICĂRI PT. C.E. 2000
Jocuri tur-retur cu Belgia, Lituania în luna mai şi cu Franţa în septembrie – 1999
6. JOCURI TUR-RETUR cu Belgia, la Baia Mare, 12.05.1999, scor: 27-16 (12-8) şi la
Hasselt, 17.05.1999, scor: 23-20 (12-10). * 2 jocuri, 2 victorii.
Având în vedere surpriza negativă din calificările 1998 când am pierdut acasă cu Belgia,
dar şi în deplasare, jocurile din 1999 au fost tratate cu seriozitate şi rezultatul a fost cel real, faţă
de plusul de valoare şi experienţa evidentă a băieţilor noştri.
Au jucat: FLORIN DRAGOMIR, ŞTEFAN LAUFCEAC- portari, LEONARD BIBIRIG,
MIRCEA MURARU, OVIDIU MIHĂILĂ, FLORIN LUCA, SANDU IACOB, PETRU POP,
GABRIEL BĂRĂSCU, EREMIA PÂRÂIANU.
Antrenori: PETRE IVĂNESCU, CEZAR NICA.
7. JOCURI TUR-RETUR cu Lituania, la Kaunas, 26.05.1999, scor: 19-17 (9-9) şi la
Oradea, 30.05.1999, scor: 25-21 (12-12). * 2 jocuri, 2 victorii.
Jocuri foarte disputate, la pauză de fiecare dată egal, în repriza a doua dominăm net şi
obţinem victorii mai clare decât arată scorul. Spre diferenţă de ultimele 3 necalificări de această
dată avem victorii convingătoare la echipele cotate mai slab ca noi, cel puţin am exclus
surprizele demolatoare.
Au jucat: DRAGOMIR, LAUFCEAC- portari, MURARU 9 goluri (2 joc 1, 7 joc 2),
POPOVICI 14 (9+5), IACOB 2 (2+0), MIHĂILĂ 5 (3+2), PÂRÂIANU 2 (0+2), P. POP 6
(2+4), LUCA 4 (0+4), DEDU 1 (0+1), BIBIRIG 1 (1+0), BĂRĂSCU.

Antrenori: PETRE IVĂNESCU, CEZAR NICA.
8. JOCURI TUR-RETUR cu Franţa, la Oradea, 12.09.1999, scor: 15-22 (8-11), la
Dijon, 19.09.1999, scor: 18-19 (8-12). * 2 jocuri, 2 pierdute.
Fără surprize neplăcute, ca în anii anteriori, cu înfrângeri la echipe mai slabe, ne
prezentăm la “finala” cu Franţa, încercând să uităm că în 1995 au fost campioni mondiali,
devansând Croaţia, Suedia, Germania, Rusia (noi pe locul 10, cu Vasile Stângă antrenor) şi mai
aveau o medalie de Bronz în 1997, în Japonia, unde noi nu ne-am calificat.
Şi totuşi, puţin speriaţi de această carte de vizită şi de faptul ca francezii ne-au scos şi din
calificările anterioare (pentru C.E. 1998) cedăm în primul meci, la Oradea, la un scor prea mare
(minus 7 goluri). În schimb în Franţa la Dijon peste o săptămână am scăpat un egal din mână
(18-18 în ultimele minute) şi poate chiar o victorie. În acest meci, băieţii noştri au jucat de la egal
la egal cu campionii mondiali (1995). Poate francezii au fost mai relaxaţi în prima repriză, dar în
a doua a fost o confruntare aprigă, mai ales în apărare, de unde şi acest “scor de fete” (18-19).
CLASAMENT GRUPA DE CALIFICARE PENTRU C.E. SENIORI 2000- Croaţia: 1.
Franţa 12 puncte; 2. ROMÂNIA 8 puncte; 3. Lituania 4 puncte; 4. Belgia 0 puncte.
S-a calificat pentru C.M. 2000 Croaţia numai echipa Franţei. După aceste modificări
consecutive, echipa seniorilor nu a mai avut întâlniri oficiale până în toamna lui 1999.
PALMARES 1998-1999 SENIORI- 16 jocuri: 8 victorii, 1 egal, 7 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET- BĂIEŢI (1998-1999). După ratarea în
premieră a calificării la turneul final al CM 1999 avea obiectiv să o realizeze acum în 1999
pentru mondialul din Qatar. Dar, spre ghinionul nostru, sorţii ne-au aruncat într-o grupă în care
aveam şanse minime de reuşită. Jucăm în grupa a patra în Franţa, cu ... Franţa, Lituania şi
Slovenia. Se califica o singură echipă şi şansele erau total de partea gazdelor şi în plus şi Lituania
şi Slovenia fiind adversari puternici. În această situaţie, tehnicienii încep să discute dacă nu ar fi
mai util ca echipa de juniori – mereu în criză de jocuri internaţionale să preia calendarul
tineretului.
Prima acţiune a tineretului a fost participarea la turneul Qatar, un fel de repetiţie cu nouă
luni înainte de C.M. Tineret - oficial.
1. TURNEU ORIENT 07.10.1998 - QATAR.
Clasament: 1. Qatar; 2. Algeria; 3. ROMÂNIA; 4. Kuweit.
Rezultate: cu Algeria: 16-26 (8-12); cu Kuweit: 19-20 (10-9); cu Qatar: 32-27 (16-15).
* 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.

Au jucat: IOAN GĂNĂU, FLORIN DRAGOMIR, FLORIN VASILIU 18 goluri
(8+3+7), ENIS MURTAZA 12 (8+2+2), FLORIN BACIU 6 (3+3+0), GEORGE BURICEA 1,
RĂZVAN CÂRSTOAIA 13 (7+4+2), IONEL RADU 6 (1+2+3), HORAŢIU GAL 1, TUDOR
TONIŢA 5, SILVIU BĂICEANU 1, ADRIAN RACOVIŢEAN 1, ADRIAN PETREA 1, DAN
FORTUNEANU 1, NETEA BOGDAN 1.
Antrenori: CEZAR NICA, NICULAE NEDEFF.
După aceste rezultate era încă o dată în plus dovada că şansele noastre de calificare la
C.M. 1999 erau ca şi inexistente. În acelaşi timp se aprecia că această generaţie (născuţi 19781979) avea puţini jucători cu perspective de a promova la seniori şi de a realiza acolo
performanţe. În timp ce la echipa de juniori se considera că erau cel puţin cinci-şase de valoare,
cu şanse de a promova la seniori.
Motiv pentru care, în anul 1999 vom avea o situaţie unică în handbalul românesc. Pur şi
simplu se sare peste o generaţie, cea care a avut ca profesori pe Marcel Păunică şi Adrian Rus
(78-79), atunci când îi venea rândul să joace la tineret. În locul ei va juca la calificări generaţia
1980-1981, a profesorilor Lucian Tucan şi Ştefan Deacu, care vor avea două calificări în acelaşi
an: una a lor, pentru CE juniori din Portugalia şi cea a tineretului, pentru CM din Quatar.
2. TURNEU DE CALIFICARE PENTRU C.E. TINERET 1999, 2-4 aprilie 1999 Toulouse - Franţa. Se juca în grupe de patru echipe fiecare cu fiecare, numai tur, la turneul final
din Qatar, se califica doar cea clasată pe primul loc. În versiunea IHF tineret egal ”JUNIOR”.
Rezultate: cu Slovenia: 20-34 (12-19); cu Lituania: 23-24 (8-19); cu Franţa: 17-19 (7-18).
* 3 jocuri, 3 pierdute.
Clasament: 1. Franţa 12 puncte; 2. Lituania 4 puncte; 3. Slovenia 2 puncte; 4. ROMÂNIA
0.
S-a calificat echipa Franţei care, la turneul final, va ocupa locul 4. Este încă o dată
necesar să subliniem că ne-am prezentat la aceste calificări pentru un C.M. de tineret cu echipa
de juniori respectiv cu sportivi mai mici cu doi-trei ani decât limita maximă. În acest fel ne
explicăm, poate, scorurile net defavorabile şi clasarea pe ultimul loc. A fost un risc asumat
conştient, sperând că juniorii se vor pregăti mai intens în vederea cuceririi unei medalii la C.E.
juniori 1999.
Au jucat: IONUŢ COADĂ 0gol/3jocuri, MARIUS NOVANC 1/3, MARIUS
STAVROSITU 5/3, CRISTIAN BALCAN 1/2, TAMAŞ MARCHIŞ 0/3, OVIDIU PAVEL 6/3,
CRISTIAN PREDA 0/2, GHEORGHE IRIMESCU 2/3, MARIUS KOVACS 5/2, IONEL
ROŞCA 5/1, ALEXANDRU DIMACHE 2/3, DAN GRIGORAŞ 10/2, ALEXANDRU
RĂDULESCU 0/1, MARIUS MIHOCI 2/2, CRISTIAN ADOMNICĂI 21/2, BOGDAN
NENIŞCĂ 3/3.
Antrenori: LUCIAN TUCAN, ŞTEFAN DEACU.

Conducător delegaţie: MIHAI STARK.
PALMARES 1998/1999 TINERET MASCULIN - 6 jocuri: 1 victorie, 5 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE JUNIORI (1998-1999) avea ca obiectiv primordial
calificarea la turneul final al C.E. juniori din Portugalia - august 1999, unde se dorea o
performanţă deosebită, un loc pe podium sau cel puţin în apropierea lui. O bună parte dintre
tehnicieni aprecia că această generaţie reprezenta o speranţă pentru handbalul masculin, motiv
pentru care - fapt unic - “echipa este avansată in corpore la tineret”. Se asigura astfel şi un
calendar mai bogat şi o pregătire mai îndelungată, hotărându-se ca această echipă (de juniori) să
ne reprezinte la calificările pentru C.M. Tineret 1999.
1. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU IUGOSLAVIA, 15-17.01.1999 – KUCEVO
Rezultate: în 15 ianuarie 25-28 (12-11), 16 ianuaire 33-26 (17-12) şi 17 ianuarie 18-20
(12-11). *3 jocuri, 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: IONUŢ COADĂ, ALEXANDRU RĂDULESCU, TAMAŞ MARCHIŞ –
portari, OVIDIU PAVEL 10 gol/3 joc, CRISTIAN ADOMNICĂI 28/3, DAN GRIGORAŞ 16/3,
CRISTIAN PENU 2/3, IONUŢ STĂNESCU 4/3, MARIUS NOVANC 0/3, DAN
FISCUTEANU 1/3, GHEORGHE IRIMESCU 7/3, MARIAN FILIP 1/3, IONEL ROŞCA 0/3,
ALEXANDRU DIMACHE 6/3, MARIUS STAVROSITU 0/3, CRISTIAN PREDA 1/3.
Antrenori: ŞTEFAN DEACU, LUCIAN TUCAN şi TIBERIU ORBAN – conducător.
În februarie s-a organizat un cantonament de pregătire specială timp de 10 zile la Deva,
finalizat cu un turneu internaţional, cu Iugoslavia şi Ucraina, iar în locul Ungariei, care a renunţat
în ultimul moment, CSM Hunedoara.
2. TURNEU DE PREGĂTIRE LA DEVA, 12-20 februarie 1999
Clasament: 1. Iugoslavia; 2. ROMÂNIA; 3. Ucraina; 4. CSM Hunedoara Seniori Divizia
B.
Rezultate: cu Iugoslavia 32-41 (14-15); cu Ucraina 32-21 (16-9); *2 jocuri, 1 victorie, 1
pierdut. Am luat în considerare numai meciurile internaţionale pentru CM tineret 1999.
Au jucat: COADĂ, RĂDULESCU, MARCHIŞ, PAVEL 17 gol, ADOMNICĂ 12,
MIHOCI 3, GRIGORAŞ 4, STAVROSITU 17, DIMACHE 2, IRIMESCU 3, KOVACS 6,
FILIP, ROŞCA, STERIU, NOVANC 1, NENIŞCĂ 1, POP 2.
Antrenori: TUCAN, DEACU.
3. TURNEU DE CALIFICARE PENTRU C.M. TINERET 1999 - Qatar.

Grupa noastră a patra s-a desfăşurat în Franţa, la Toulouse, în intervalul 2-4 aprilie 1999. La
aceste calificări au participat în locul echipei de tineret juniorii, cu o întreagă echipă şi antrenorii
lor care au ratat calificarea aproape normală, având în vedere că jucau cu adversari mai mari de
vârstă. Rezultatele, clasamentul, formaţia şi marcatorii la capitolul anterior rezervat echipei
naţionale de tineret.
4. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU UNGARIA, LA DEVA
Rezultate: în 7 mai 1999 scoruri 21-22 (12-11), 8 mai 30-28 (16-12) şi 9 mai 27-20 (1510),
*3 jocuri, 3 victorii.
Au jucat aceiaşi de mai sus şi, în plus, FLANGEA junior, JELER, BONDAR, PAVEL.
5. TURNEU DE CALIFICARE PENTRU C.E. JUNIORI 1999 din Portugalia.
Grupa noastră Nr. 1 s-a jucat la BEYNE-HEUSAN- Belgia în intervalul 21-23 mai 1999
la 6 săptămâni după ce jucaseră calificări în contul echipei de tineret.
Rezultate: cu Belgia: 20-16 (7-8); cu Rusia: 24-34 (9-17); cu Norvegia: 24-31 (10-16).
*3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Clasament: 1. Rusia 6 puncte; 2. Norvegia 4 puncte; 3. ROMÂNIA 2 puncte; 4. Belgia 0
puncte. Au jucat: IONUŢ COADĂ, TAMAŞ MARCHIŞ, MARIUS STAVROSITU, MARIUS
NOVANC, CRISTIAN ADOMNICĂI, OVIDIU PAVEL, MARIUS KOVACS, MARIUS
MIHOCI, IONEL ROŞCA, CRISTIAN BALCAN, DAN GRIGORAŞ, GHEORGHE
IRIMESCU, exact cei care au evoluat şi în echipa de tineret la turneul de calificare din Franţa şi
MARIAN FILIP, CRISTIAN PENU, LIVIU FLANGEA, CIPRIAN JELER, BOGDAN
NENIŞCĂ.
Antrenori: LUCIAN TUCAN, ŞTEFAN DEACU.
Clasaţi pe locul 3, după Rusia şi Norvegia, juniorii ratează calificarea la turneul final al
CM din Qatar. Antrenorul Lucian Tucan (CSŞ Vaslui) care împreună cu Ştefan Deacu (LPS
Arad) pregăteau această echipă încă de când erau la cadeţi (1996) declara: „Trebuie să
recunoaştem că Rusia a venit la aceste calificări cu o super-echipă care ne-a dominat pe noi,
dar şi celelalte echipe, la toate categoriile. Deşi am avut şi noi jucători de talie, 5 peste 1,90 m,
ei au avut 8 din care 4 aproape de 2 m. Dar şi cu o motricitate şi tehnică neaşteptat de bune. Cu
Norvegia am jucat o bună parte din repriza întâi de la egal la egal. Dar treptat ne-au depăşit
clar la capitolul putere şi robusteţe. Copiii noştrii erau şi ei înalţi, dar tare plăpânzi unii.”
Nu au realizat performanţe la juniori, dar nu mai puţin de cinci dintre aceşti juniori au
promovat la echipa naţională de seniori: MARIUS STAVROSITU, MARIUS NOVAC,
ALEXANDRU DIMACHE, GHEORGHE IRIMESCU, LAURENŢIU TOMA (nu a fost la

calificări), MARIAN FILIP (nu a fost la calificări). Vom avea totuşi români la finala de la Qatar,
pe DORU SIMION, delegat oficial- principal al Federaţiei de Handbal şi cuplul de arbitri: ALIN
CÂRLIGEANU - GHEORGHE BEJENARIU, care au oficiat şi în calificări, la grupa din
Ungaria.

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIOARELOR II „CADEŢI” (născuţi în 1982-1983) şia continuat în sezonul 1998-1999 programul de patru ani început cu ampla selecţie din 19961997, şi continuat în 1997-1998 cu primele meciuri cu echipe din ţară şi internaţionale.
1. DUBLA CU MACEDONIA 10-14 noiembrie 1998, la OHRID
După o săptămână de pregătire la Baia Mare, echipa se deplasează cu autocarul în
Macedonia, unde susţine două jocuri cu o selecţionată de juniori (n. `80-`81), o victorie şi o
înfrângere şi unul cu echipa de seniori din Ohrid, victorie. *2 jocuri, 1 victoria, 1 pierdut.
2. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU UNGARIA, 18- 23.12.1999, Baia Mare
Rezultate: ROMÂNIA A (n.82-83) - UNGARIA (n.82-83): 30-26 (15-12); ROMÂNIA B
– UNGARIA: 21-22 (11-7); ROMÂNIA A – UNGARIA: 24-24 (11-13). *3 jocuri, 1 victorie, 1
pierdut.
Semnalăm că acestea au fost primele jocuri internaţionale ale juniorilor noştri cu echipe
de aceeaşi vârstă.
Au jucat: ANDREI ABUTOAIE, CRISTIAN SAVROVSCHI, IULIAN STAMATE,
ALEXANDRU STAMATE, MARIAN TRUICĂ, DAN ILIEŞ, OVIDIU CIULA, OVIDIU
DAMIAN, ALEXANDRU SABĂU, BOGDAN MIHAI, SORIN PAVEL, RADU ENESCU,
SORIN MORARU.
Antrenori: LIVIU GUGLEŞ, SABIN BACĂU.
3. DUBLA CU UNGARIA, 16 şi 17 ianuarie 1999 la KALOCSA
Rezultate: 29-29 (14-14) şi 22-31 (10-13) *2 jocuri, 1 victorie, 1 peridut.
S-au evidenţiat: POP OCTAVIAN-portar, MAZILU VIOREL- 7 goluri, GEORGESCU
IONUŢ- 11, STAMATE IULIAN- 6, SAVROVSCHI CRISTIAN- 5, SABĂU SANDU- 2,
ŞANIA ALIN- 2, MIHAI BOGDAN- 1.
4. TURNEUL INTERNAŢIONAL la Chisinău, 11-14.05.1999, precedat de
cantonament, de zece zile la Vaslui, finanţat de Ministerul Învătământului.
Rezultate: cu Moldova juniori (n.80-81): 30-26 (15-12); cu Moldova Tineret (n.78-79):
25-23 (15-10); cu Ucraina (n.80-81): 22-30 (14-14). *3joc, 2victorii, 1pierdut.

Clasament: 1. ROMÂNIA; 2. Moldova 78; 3. Ucraina 80; 4. Moldova 80.
Semnalăm primele meciuri oficiale cu Moldova la acest nivel. Remarcat JURCĂ
RAREŞ: cel mai tehnic, dar şi cel mai tânăr jucător.
Au jucat toţi cei din meciurile anterioare.
Tabăra Ministerului Ed. Naţionale ŞI F.R.H. 24.07.-10.08.1999 la Oradea, unde au
fost testaţi pe parcursul a două săptămâni, 47 de juniori (n.81-82). S-au făcut propuneri pentru
Centrul Naţional Olimpic de Excelenţă (la Sighişoara) pentru anul I, 18 elevi, din acestia 95% şiau exprimat adeziunea şi erau pregătiţi ca din toamnă să vină la Sighişoara. Dar cluburile (unii
din juniori jucau deja în echipe din Liga Naţională sau Dvizia A) au avut o poziţie de
tergiversare. Acţiunea se amână pentru anul următor 2000-2001 cu o generaţie mult mai tânără,
încă nevizaţi de marile cluburi. Acţiunea de grupare a celor mai buni juniori într-un centru
naţional, unde să aibă condiţii superioare de pregătire şi în acelaşi timp şcolare şi de viaţă, îşi are
începutul în anul 1997. Putem spune fără a greşi că C.N.O.E. este opera preşedintelui F.R.H.,
CRISTIAN GAŢU (ales în 1996). El s-a luptat pentru această idee şi a reuşit să capaciteze pe
rând Comitetul Olimpic, Min. Ed. Naţionale şi organele locale din Sighişoara. Când lucrurile
păreau că se îndreaptă spre realizarea acestui vis, M.E.N. nu asigura finanţarea la timp. Din
păcate, la Min. Ed. miniştrii se schimbau des, şi cum aceasta structură garanta şi asigura
şcolarizarea, internatul, şi masa, totul se amâna de câte ori era o schimbare. Iar de fiecare dată,
preşedintele CRISTIAN GAŢU trebuia să reia insistenţele pe lângă „mai marii zilei”.
PALMARES 1998-1999 Juniori - 10 jocuri: 5 victorie, 5 pierdute.

CUPE EUROPENE
1998-1999

CUPA CAMPIONILOR

La feminin, CHIMISTUL Râmnicu Vâlcea, antrenori: BOGDAN MACOVEI, PETRE
BERBECARU, exceptată de turul preliminar- eliminatoriu, datorită punctajului superior
acumulat. Trece de primul joc din 1/16 şi intră- pentru a patra oară în grupele Ligii Campionilor,
unde, tot pentru a patra oară ratează semifinalele, clasându-se pe locul III, în grupă, cu HYPO
Austria, DUNAFERR Ungaria, ARTAS Grecia.
1. Primul joc în 1/16, cu ISTOCHIMIK ROSTOV- Rusia, mai întâi în deplasare: 20-23
(9-13), iar acasă: 26-21 (14-10), total: 46-44, cu un plus de două goluri se califică în grupe.

2. Rezultatele echipei Oltchim în grupa D. a Ligii Campionilor: cu DUNAFERRUngaria - acasă: 21-24 (10-12), în deplasare: 23-24 (12-17); cu HYPO VIENA- Austria - acasă:
25-19 (13-8), în deplasare: 24-32 (12-17); cu ANAGEMIS ARTAS – Grecia - acasă: 32-24 (1613), în deplasare: 29-34 (14-14).
Clasament: 1. HYPO Viena 10 puncte (171-140) golaveraj; 2. DUNAFERR 8 pt. (165142); 3. OLTCHIM 4 pt. (154-157); 4. ARTAS 2 pt. (147-198).
La masculin, MINAUR Baia Mare, antrenori: OMER AIHAN, NICOLAE NEŞOVICI,
ION GHERHARD, intră direct în turul II, dar este eliminată în 1/16, la doar un gol diferenţă de o
echipă mai puţin cunoscută din Danemarca.
1. În şaisprezecimi 1/16, cu GOG GUDME - Danemarca, acasă: 29-24 (18-12) +5 goluri,
în deplasare: 18-24 (9-10) -6 goluri, total: 47-48 (-1) şi părăseşte competiţia.

CUPA CUPELOR (a câştigătorilor de Cupe Naţionale)

La feminin, SILCOTUB Zalău, antrenor: GHEORGHE TADICI, intră direct în etapa
II (1/16), o depăşeşte dar în optimi este eliminată de Valencia, poate şi fiindcă a jucat ambele
jocuri în Spania.
1. În 1/16, cu V.S.M. MINSK- Belarusi, acasă: 33-24 (18-11), în deplasare: 32-23 (1414), total: 65-47, ambele jocuri au avut loc la Zalău, 4 şi 6 octombrie 1998.
2. În optimi 1/8, cu FERROBUS MISLATA- Spania, acasă: 15-27 (8-14) -12 goluri, în
deplasare: 22-25 (12-13) -3 goluri, total: 37-52, ambele jocuri au avut loc la VALENCIA,
datorită dificultăţilor financiare ale clubului din Zalău.
La masculin, FIBREX Săvineşti, antrenor: OTTO HELL, intră direct în turul 2 (1/16),
dar este eliminată din primul joc.
1. În 1/16 (şaisprezecimi), cu HIDERWÜRZBACH- Germania, ambele jocuri la
Hamburg: 21-37 (7-18) şi 17-29 (8-15), total: 38-66 şi este eliminată.

CUPA E.H.F.

La feminin, UNIVERSITATEA URSUS Cluj, antrenor: CONSTANTIN
COJOCARU, debutează în grupele europene, dar este eliminată din primul joc, în 1/16.

1. În 1/16, cu PIOTRKOVIA- Polonia, acasă: 24-19 (12-8), în deplasare: 21-28 (7-12),
total: 45-47 şi datorită unui minus de două goluri părăseşte competiţia.
La masculin, STEAUA Bucureşti, intră direct în turul II, dar este eliminată din primul
joc în 1/16 de cunoscuta şi puternica echipă din Magdeburg.
1. În 1/16, cu SPORTCLUB MAGDEBURG - Germania, ambele jocuri în Germania la
Magdeburg: 16-26 (9-13) şi 21-30 (10-15), total: 37-56 şi părăseşte competiţia.

CUPA ORAŞELOR

La feminin, OŢELUL Galaţi, antrenori: CORNEL BĂDULESCU, ALEXANDRINA
OPREA intră direct în optimi, depăşeşte în serie echipe din Ucraina (1/8), Ungaria (1/4) dar în
semifinală (1/2) este eliminată.
1. În optimi 1/8, cu AUTOMOBILIST BROVARI- Ucraina: 31-28 (19-15) şi 32-34 (1619), total: 63-62, calificare la un singur gol diferenţă. Ambele jocuri s-au desfăşurat la Galaţi.
2. În sferturi 1/4, cu VASAS Budapesta- Ungaria, primul joc la Budapesta: 21-20 (1111), acasă: 24-20 (11-8), total: 44-41 şi calificarea în semifinale.
De remarcat că echipa din Galaţi se califică pentru a treia oară în etapa penultimă a unei
cupe europene.
3. În semifinale, cu NAPREDAK- Iugoslavia, la Galaţi: 30-27 (16-16), la Sofia: 20-24
(12-10), total: 50-51 şi eliminare din competiţie la numai un gol în minus diferenţă.
La masculin, DINAMO Braşov, antrenori: ION GHERHARD, DORIN CIAN, intră
direct în turul II, dar este eliminată chiar din primul joc, în 1/16.
1. În primul joc 1/16, cu VIRUM SORGENFRI- Danemarca, ambele meciuri în deplasare
la VIRUM: 20-31 (9-19) şi 16-28 (9-12), total: 36-59. În sezonul 1998-1999 al cupelor europene
rezultatele echipelor noastre au fost mai slabe ca oricând. Din opt echipe înscrise, cinci au ieşit
din primul tur: Steaua, Fibrex, Dinamo, Braşov, Minaur, respectiv toate cele masculine şi Univ.
Ursus Cluj- feminin şi una din jocul al doilea silcotub Zalău. Doar două echipe feminine au ajuns
mai sus, Oltchim în faza grupelor iar Oţelul Galaţi în semifinale, care au mai salvat ceva din
palmaresul nostru.
Explicaţiile sunt în primul rând marile dificultăţi financiare ale cluburilor- cauzate
situaţia de tranziţie din întreaga ţară, care a determinat nu mai puţin de patru echipe să joace
ambele jocuri în deplasare exact toate echipele masculine care au jucat mai ales în Germania în

mai multe oraşe, realizând şi reţete consistente, în afară de acoperirea cheltuielilor de deplasare,
renunţând în schimb la performanţă.
ARBITRI ŞI OBSERVATORI ROMÂNI ÎN CUPE EUROPENE 1998-1999
În sezonul 1998-1999 al cupelor europene am avut numai trei cupluri de arbitri care au
condus 10 partide: ŞERBU – DOBRE, 5 jocuri, din care unul în grupele Ligii şi o finală/Cupa
Cupelor feminin); PLEŞA – PRIPAS, 4 jocuri; CÂRLIGEANU – BEJENARIU, un joc. În
schimb, grupul delegaţilor E.H.F. se măreşte cu DĂNCESCU şi MATEESCU care, depăşind
vârsta, nu vor mai arbitra. Apreciaţi pentru experienţa şi calitatea bună a arbitrilor în C.E. vor fi
promovaţi ca observatori fiecare, câte trei jocuri. În continuare, VASILE STÂNGĂ şi MIHAI
STARK, câte patru jocuri, MARIN MARIN, CLAUDE FROLLO, câte două jocuri.

1999-2000 ACTIVITATEA INTERNĂ. În CAMPIONATUL NAŢIONAL (C.N.) al
senioarelor şi seniorilor la Ediţia 42 – LIGA NAŢIONALĂ 3 se renunţă la sistemul cu turnee pe
teren neutru jucându-se numai tur-retur, cu 12 echipe, în 22 de etape săptămânale. La feminin,
după retragerea echipei Dorobanţul Ploieşti (situaţie unică în prima categorie) se vor juca doar 20
de etape.
C.N. senioare. Ediţia 42, Liga Naţională 3, feminin, 1999-2000.
1. C.S. OLTCHIM Rm. Vâlcea–antr: BOGDAN MACOVEI, PETRE BERBECARU;
2. C.S. SILCOTUB Zalău – antrenor: GHEORGHE TADICI;
3. RAPID CFR Bucureşti–antr: VASILE MĂRGULESCU, CONSTANTIN POPESCU
PILICĂ;
4. OŢELUL Galaţi; 5. FIBREX Săvineşti; 6. UNIVERSITATEA Deva 7. RULMENTUL
Braşov; 8. HIDROTEHNICA PETROMIN Constanţa; 9. Universitatea URSUS Cluj; 10. C.S.M.
Iaşi; 11. CISEROM Sebeş; 12. DOROBANŢUL LUBRIFIN Ploieşti. TROFEUL SIMONA
ARGHIR SANDU (golgheter), CARMEN AMARIEI (Oltchim) – 178 goluri.
OLTCHIM Rm. Vâlcea, campioană naţională la senioare în anul 2000,
Jucătoare: ILDIKO KEREKEŞ, ANCA GROSU, VALENTINA COSMA, PETRONELA
FEDORNEAC, CARMEN AMARIEI, VICTORINA BORA, MIHAELA ILIE, MARIA
RĂDOI, AURELIA STOICA, CRISTINA VĂRZARU, MIHAELA RACEALĂ, GABRIELA
TĂNASE, CARMEN NIŢESCU, LUMINIŢA HUŢUPAN, STELUŢA LAZĂR-LUCA,
MAGDALENA URDEA, ROXANA GATZEL.
OLTCHIM (fost Chimistul) cucereşte al 11-lea titlu de campioană naţională la senioare,
depăşind recordul de până acum, stabilit de Universitatea (Ştiinţa) Timişoara, cu 10 locuri I, în

perioada 1964-1978. Primul titlu pentru Chimistul a fost cucerit în anul 1989, când Ştiinţa Bacău
stabilea propriul record de opt titluri, în perioada 1979-1987.
De remarcat că avem un podium identic cu cel din sezonul anterior: Oltchim, Silcotub
Rapid, de această dată chiar şi antrenorii celor trei echipe sunt acceaşi din sezonul anterior.
C.N. seniori. Ediţia 42. Liga Naţională 3 – masculin, 1999-2000.
1. CSA STEAUA Buc. – antr: ŞTEFAN BIRTALAN, NICOLAE MUNTEANU;
2. FIBREX Săvineşti – antrenori: LIVIU PARASCHIV, DĂNUŢ VIERU;
3. Univ. CUG Cluj – antrenori: GHEORGHE ZAMFIR, REMUS MOLDOVAN;
4. H.C. MINAUR BCR Baia Mare; 5. C.S. DINAMO Braşov;
6. H.C. PORTUL Constanţa; 7. CSU UNIVERSITATEA HCM Bacău;
8. DACIA Piteşti; 9. CSU REPCON Oradea; 10. DINAMO Bucureşti;
11. Universitatea PETROLUL Craiova; 12. CSU TRACTORUL-Precizia Braşov.
TROFEUL AUREL BULGARIU (golgheterul campionatului): ANDREI CIAN
(Dinamo Braşov) 185 goluri.
Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti, campion naţional 2000 seniori.
Jucători: ŞTEFAN LAUFCEAC, CLAUDIU STAN, MIRCEA MURARU, CLAUDIU
STREJA, ROBERT TASE, OVIDIU MIHĂILĂ, ADRIAN VLĂDESCU, VALERIU COSTEA,
SILVIU BĂICEANU, MARIUS FLOREA, ADRIAN COSMA, CONSTANTIN CENUŞE,
IOAN GĂBREAN.
Al 26-lea titlu naţional pentru STEAUA, acum cu “BIBI” BIRTALAN principal, la trei
ani după ultimul titlu cucerit de GICĂ GORAN în 1996. Să remarcăm, încă o dată, consecvenţa
acestui club care a avut, are şi va avea probabil în conducerea tehnică, dar şi cea managerială,
aproape în exclusivitate, foşti jucători, cărora le-a acordat credit total şi stabilitate.
Prezenţa pe podium a echipei din Săvineşti (Piatra Neamţ), la început cu OTTO HELL,
acum cu PARASCHIV, nu este o surpriză şi prefaţează titlul din 2002. În schimb, o mare
surpriză este revenirea pe podium a echipei din Cluj cu profesorul Gheorghe Zamfir după o
absenţă de 30 de ani. Doi ani consecutiv: în 1969 şi 1970 Universitatea Cluj se clasează pe locul
III, cu antrenorul ROMEO SOTIRIU.
CUPA ROMÂNIEI. Au participat numai echipele masculine, toate cele din Liga
Naţională şi primele două clasate în cele două serii de Divizia A (fost B).

Seria EST: CSU Galaţi şi POLITEHNICA Iaşi.
Seria VEST: PANDURI PINOASA Tg. Jiu şi Universitatea POLITEHNICĂ Timişoara.
Sistemul de desfăşurare - tablou clasic cu 16 echipe eliminatoriu, tur-retur.
Rezultate în semifinale:
I - STEAUA Bucureşti – HC MINAUR Baia Mare: 29-25 (17-11) şi 18-19 (9-11);
II – H.C. PORTUL Constanţa – FIBREX Săvineşti: 19-26 (8-11) şi 0-10, echipa
din Constanţa nu s-a prezentat.
Finala
STEAUA Bucureşti – FIBREX Săvineşti: 22-14 (8-7).
CUPA ROMÂNIEI. Ediţia 15-a 1999-2000, masculin.
1. STEAUA Bucureşti – antr: ŞTEFAN BIRTALAN, NICOLAE MUNTEANU;
2. FIBREX Săvineşti – antrenori: LIVIU PARASCHIV, DĂNUŢ VIERU;
3. H.C. MINAUR Baia Mare.
Clubul Sportiv al Armatei STEAUA Bucureşti reuşeşte în acest sezon 1999-2000 al
patrulea event Cupă-Campionat, după cele din 1981, 1985, 1990.
Formaţia câştigătoare a Cupei României: aceeaşi din campionat.

CAMPIONATUL NAŢIONAL DIVIZIA A (fost categoria B), s-a organizat ca B-ul
din anii anteriori, pe câte două serii (feminin-masculin) EST şi VEST a câte 9-12 echipe.
Locurile I din fiecare serie se califică în Liga Naţională (fostă categoria A). S-a jucat în sală sau
în aer liber, acolo unde nu erau săli regulamentare.
La feminin, seria EST (nouă echipe): RATB ANTILOPA Bucureşti – antrenori: FLORIN
VOICULESCU, OCTAVIAN RĂDULESCU, LAZĂR MIHALACHE; seria VEST (10 echipe)
ERA Baia Mare – antrenori: GHEORGHE COVACIU, NICOLAE NEŞOVICI.
La masculin, seria EST (11 echipe) CSU ULPIMEX Galaţi – antrenor: EMIL
BASTUREA; seria VEST (11 echipe) UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ Timişoara –
antrenori: VASILE CABA, ADRIAN STOT.

CAMPIONATUL NAŢIONAL DIVIZIA B (fost judeţean) s-a organizat pe o singură
serie a şase echipe la feminin şi două a cinci echipe la masculin. Au promovat în Divizia A (fost
B).
La feminin: TRAFT UVG Arad – antrenori: TEODOR IONESCU, EMIL MANDACHE şi
UNIREA ZOPPAS Sânnicolau Mare (echipa clasată pe locul II Rapid II CFR Bucureşti nu a
avut drept de calificare în Divizia A).
La masculin: AS VICOR Focşani – antrenor: LIVIU TUCAN din seria EST (cinci
echipe) şi H.C. MUNICIPAL Oradea – antrenori: SILVIU DUCAU, ADRIAN RUS, seria VEST
(cinci echipe).
CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR I, s-a desfăşurat mai întâi în forma
clasică a Diviziei de juniori şi şcolari, pe 6 serii a 5-7 echipe, după criterii geografice cu jocuri
tur-retur în etape săptămânale şi un turneu final de 8 echipe.
C.N. junioare I. Ediţia 39-a 1999-2000. Turneul final la Bucureşti.
1. CSŞ VIITORUL Cluj – antr: CORNELIU MISAILĂ, DINU COJOCARU;
2. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antr: AURELIAN ROŞCA, CONSTANTIN TOSUM;
3. CSŞ 2 Bucureşti – antremor: OCTAVIAN RĂDULESCU;
4. CSŞ Lic. Bonyai Odorhei; 5. LEFS CSŞ Bistriţa; 6. CSŞ Galaţi;
7. LPS CSŞ Piatra Neamţ; 8. CSŞ Bacău.
Clubul Sportiv Şcolar Viitorul Cluj-Napoca, campion naţional la junioare I- fete
2000. Jucătoare: FLORENTINA GRECU, ELENA ALB CLAUDIA, OANA CHIRILĂ,
MIHAELA URCAN, SIMONA SÂRBU, ANCUŢA DEAC, SILVIA MORAR, RAMONA
BARTOŞ, CORINA CUPCEA, ALINA PETRACHE, ANA-MARIA TERHEŞ, ANA
HERMAN.
Junioarele din Cluj îşi continuă şirul victoriilor şi al titlurilor în serie care au urmat după
locul II în 1995 pe profesorul Gheorghe Mărgineanu. De patru ori campioane (junioare I), în
1996 tot cu Mărgineanu, în 1997 cu Mircea Pârvan, în 1999 şi acum, în 2000 cu profesorul
Corneliu Misăilă şi Dinu Cojocaru. În şase ani consecutivi, patru titluri, un loc II şi un loc 5 în
1998. Un moment de vârf pentru Şcoala de handbal din Cluj, la 10 ani după primul titlu în 1984
şi alte patru clasări pe podium în perioada 1982-1985, cu soţii Cârjoescu, la conducerea echipei.
Şi fiindcă este o „ISTORIE” va trebui amintit, chiar dacă ne repetăm, faptul că primele succese
din epoca de pionerat se datorează profesorului TIBERIU RUSU, cu prima prezenţă pe podium,
loc II – 1975, şi multe alte calificări în turneele finale. De regulă, la juniori, podiumul se schimbă
de la an la an în funcţie de valoarea generalilor în acea perioadă, de această dată avem exact
aceleaşi trei echipe ca în anul anterior: Cluj, Vâlcea, Bucureşti (CSŞ 2). De altfel, din decembrie

1990, în primele patru echipe le găsim aproape întotdeauna pe cele trei de mai sus, cărora li se
adaugă pentru câte unu-doi ani: Constanţa, Piteşti, Odorhei, Iaşi, Craiova.
C.N. juniori I. Ediţia 39, 1999-2000. Turneul final la Tg. Jiu.
1. CSŞ 2 COMAT Baia Mare – antrenori: SILVIU EVA, PETRE AVRAMESCU;
2. CSŞ Galaţi – antrenori: VALERIU BASSO, VALERIU DRUŢU;
3. HCM Oradea – antrenori: SABIN DACAU, ADRIAN RUS;
4. CSŞ DINAMO Braşov; 5. LEFS Reşiţa; 6. CSŞ Sibiu; 7. LPS CSŞ Suceava;
8. CSŞ STEAUA Bucureşti.
Clubul Sportiv Şcolar Nr. 2 Baia Mare, campion naţional la juniori I băieţi 2000.
Jucători: DANIEL DULF, BOGDAN MOTICĂ, DAN TURBATU, DANIEL TĂNASE,
CRISTIAN GHERMAN, SORIN GHINŢĂ, ROBERT BAIZA, DAN ILIEŞ, ALEXANDRU
SABĂU RĂZVAN ZOPKA, ALEXANDRU STAMATE, FLORIAN PAVEL, ALIN ŞANIA,
BOGDAN MIHAI, LAUR LAZA, MĂDĂLIN TRUICĂ.
În continuare, juniorii din Galaţi pe locul II, după ce anii anteriori câştigaseră titlul. Pe
locul 3, oarecum surprinzător Oradea, mai puţin surprinzător prezenţa pe primul loc şi titlul
pentru Baia Mare, după cele patru titluri anterioare, în 1982 şi 1983 la început în 1992, 1993,
1994 şi în 2000. Până acum, cinci titluri de campioni la juniori I pentru Baia Mare, fie că a fost
CSŞ 2 sau CSŞ Minaur.
CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR II s-a desfăşurat ca la juniori I, cu
o etapă de Divizie, serii de şase-şapte echipe, tur-retur, săptămânal, apoi patru grupe semifinale a
4 echipe şi un turneu final de opt echipe.
C.N. junioare II. Ediţia 27, 1999-2000. Turneul Final la Bacău
1. Rapid Bucureşti – antrenor: SULTANA AIACOBOAIE;
2. LPS BANATUL Timişoara – antrenor: FLORICA GOLORATZ;
3. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antr.: MARIA TOROC DUCA, CRISTINA ROUĂ;
4. CSŞ Bacău; 5. LPS Suceava; 6. CSŞ Galaţi; 7. CSŞ Dinamo Braşov; 8. CSŞ Rm. Vâlcea.
Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, campion naţional la junioare II, fete 2000.
Jucătoare: MIHAELA CHIRIAC, CRISTINA BAHNA, ROXANA AIACOBOAIE,
GEORGIANA TUDORAN, LUCIANA NĂDRAG, EDILIA MIHĂILESCU, GABRIELA

BRATU, MARIANA GUINEA, OANA PRUNĂ, RALUCA TURCULEŢ, CRISTINA
DUMITRU.
După titlul de la junioare în sezonul 1997-1998 acum, în 2000, profesoara Sultana
Aiacoboaie “avansează” cu un al doilea titlu la junioare II. Încă o satisfacţie meritată pentru fosta
jucătoare a Rapidului, despre care spuneam că este prezentă zi de zi în sala Giuleşti, cu grupe de
fete cca 80-100, de la 8 la 18 ani. Şi iată o face cu folos, mai ales că multe din acestea au fost
promovate în loturi şi la echipe de primă categorie: ROXANA AIACOBOAIE, FLORICA
PREDA, OANA PRUNEA, ROXANA RAHNEA, FLORICA IVAN.
C.N. juniori II. Ediţia 27, 1999-2000. Turneul final la Vaslui.
1. LPS.CSŞ Suceava – antr.: PETRU GHERVAN, DUMITRU BERNICU, GABRIEL
SENCIUC;
2. LPS Vaslui – antrenor: LIVIU GUGLEŞ;
3. CSŞ 2 COMAT Baia Mare – antrenori: ION CHIRA, OVIDIU TUDOR;
4. CSŞ UNIVERSITATEA Craiova; 5. CSŞ DINAMO Braşov; 6. LPS Oneşti; 7. CSŞ Galaţi; 8.
CSŞ Tr. Severin.
Liceul cu Program Sportiv- Clubul Sportiv Şcolar Suceava, campion naţional la
juniori II, băieţi 2000. Jucători: MIHAI NICOLAEVICI, ALIN BÎRTOI, RĂZVAN
BERNICU, ADRIAN CHIRUŢ, DAN MIHAI ROHOZNEANU, ADI MITREA, ION
TEACIUC, FLORIN CIUBOTARU, BOGDAN SOLDĂNESCU, BOGDAN JURAVLE, VLAD
GLUCOCSCHI, IONEL HATNEANU, MIHAI DUMITRAŞCU.
C.N. junioare III. Ediţia 17, 1999-2000. Turneul final la Rm. Vâlcea.
1. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antrenor: MARIA CIULEI;
2. CSŞ 2 Bucureşti – antrenor: OCTAVIAN RĂDULESCU;
3. LPS CSŞ Slatina – antrenori: GAVRIL KOZMA, MIHAI TESILEANU;
4. CSŞ Constanţa; 5. CSŞ Lic. UPETROM Ploieşti; 6. LPS CSŞ Suceava; 7. CSŞ Hunedoara; 8.
LPS CSŞ Banatul Timişoara.
Clubul Sportiv Oltchim Rm. Vâlcea, campion naţional la junioare III 2000.
Jucătoare: ROMINA NEDELESCU, ŞTEFANIA DUICĂ, MARIA MAGDALENA
MOLDOVAN, CLAUDIA MOJOIU, ANDA OLTEANU, ANCA MIHAELA GORAN,
RAMONA CONSTANTINESCU, MARIA DUŢĂ, ANCA DINCĂ, MĂDĂLINA PIRNEA,
CARMEN MATEESCU, DIANA LUCA, LOREDANA PĂUNESCU, OANA IONESCU,
GABRIELA HALAŢIU, ALEXANDRA ROUĂ.

C.N. juniori III. Ediţia 17, 1999-2000. Turneul final la Timişoara.
1. CSŞ ILSA Călăraşi – antrenor: IOAN BOTA-BUCUR;
2. LPS Vaslui – antrenori: LAURENŢIU COSMA, COSTICĂ CRĂCIUN;
3. LPS CSŞ Suceava – antrenori: PETRE BRÂNDUŞE, DUMITRU BERNICU;
4. CSŞ 2 COMAT Baia Mare; 5. LPS CSŞ BANATUL Timişoara; 6. LPS CSŞ Iaşi;
8. CSŞ Dr. Tr. Severin.
Clubul Sportiv Şcolar ILSA Călăraşi, campion naţional la juniori III 2000. Jucători:
ALEXANDRU GĂINĂ, DAN PURCĂREA, CRISTIAN ANTONARU, IONUŢ
MIHALACHE, TEODOR BARAC, FLORIN STANCIU, MIHAI TINTOVEANU, ŞTEFAN
CHIRAN, EDUARD SOARE, CĂTĂLIN CAUS, BOGDAN DINU, IONUŢ BALTEŞ.
Mare surpriză! Călăraşul cucereşte primul titlu de campion naţional la handbal după ani
şi ani de activitate frumoasă, dar anonimă, cu copiii şi juniorii. Nu puţini sunt elevii profesorilorantrenori din Călăraşi, în special fete, care au fost promovaţi (transferaţi) la echipe din ţară,
inclusiv la Bucureşti.

ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ. În sezonul 1999-2000, echipele noastre
naţionale au fost angajate în patru mari competiţii: Campionatele Mondiale, trei Campionate
Europene şi o ediţie a Jocurilor Olimpice, toate precedate de calificări.
SENIOARELE: Campionatele Mondiale din Norvegia-Danemarca- decembrie 1999
(rezultat- locul 4 şi calificarea la J.O. 2000, unde s-a clasat pe locul 7).
SENIORII: Campionatele Europene din Croaţia- ianuarie 2000 (necalificaţi); Tineret
fete: C.E. Franţa- august 2000 (rezultat Loc I, campioane europene); Tineret băieţi: C.E. Greciaaugust 2000 (necalificaţi, la Bacău).
JUNIORII, fete şi băieţi, nu au avut o competiţie oficială importantă fapt care a atras în
consecinţă o activitate internaţională mult redusă.
ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIOARELOR (1999-2000) a avut un sezon de excepţie,
cu două mari competiţii la cel mai înalt nivel: C.M. 1999 NOR-DAN, de unde, ocupând unul din
primele cinci locuri (loc 4) s-a calificat la J.O. de la Sidney. Din păcate, la ultimele două mari
competiţii, senioarele au rămas datoare handbalului, dezamăgindu-şi mult suporterii: locul 12 la
C.M. 1997- Germania (antrenori: BĂDULESCU – TADICI) şi locul 11 la C.E. 1998- Olanda
(antrenori: DRĂGĂNESCU – COJOCARU). Şi cum “speranţa nu moare niciodată”, pentru
1999 la C.M. Norvegia- Danemarca, se visa chiar la o medalie. Nu era chiar un vis fantastic,
cotidianele de sport (din 1992 avem şi Gazeta Sporturilor şi Sportul Românesc din care vom

prelua informaţii sau citate) apreciau: “avem jucătoare de valoare- poate nu pe toate posturile
dublate la acelaşi nivel dar nu avem echipă”. Măsuri radicale şi urgente trebuiau luate fiindcă
numai la trei săptămâni de la finalul CE 1998, urmau calificările (20 ianuarie 1999) pentru C.M.
1999. O nouă (şi totuşi nu prea nouă) echipă tehnică: BOGDAN MACOVEI- principal.
GHEORGHE TADICI şi DUMITRU MUŞI, preiau echipa în rândul cărora vor face restructurări
masive.
Din lotul clasat pe acel nefericit loc 11, se renunţă la 10 jucătoare, imediat sau după
câteva jocuri de verificare: MIHALACHE, DOGARU, BORA etc. Vor rămâne: STECZ, MIHAI,
BOBOCEA, IORGU, STANCIU, RĂDOI şi LECUŞANU. De asemeni rămân: HUŢUPAN,
DOBRIN, PĂTRU, AMARIEI, VĂRZARU, FĂRCĂU, STOICA şi GOGÂRLĂ; - vor mai fi
rechemate: TOLNAI, KEREKEŞ, MUNTEANU, IGNAT.
Se reorganizează şi programul de pregătire şi cel competiţional. De la finele lui august
până la 1 octombrie 1999 se vor desfăşura opt etape din campionat, după care acesta se întrerupe
şi lotul intră în pregătire centralizată până la C.M. decembrie 1999. În această perioadă de cca
două luni echipa participă la patru turnee internaţionale.
1. TURNEU FRANŢA- 15-17.10.1999 HAGONDAGE.
Clasament: 1. Franţa; 2. Norvegia; 3. ROMÂNIA; 4. Croaţia.
Rezultate: cu Franţa: 19-24 (7-11); cu Norvegia: 24-31 (11-15); cu Croaţia: 31-26 (1811). * 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: TALIDA TOLNAI, CRISTINA DOGARU, LUMINIŢA HUŢUPAN- în
poartă, CARMEN AMARIEI 26 goluri total, VALENTINA COSMA 13, ALINA DOBRIN,
STELUŢA LUCA 13, MARINELA PĂTRU 1, VIORICA MINCAN 9, GABRIELA TĂNASE
2, MIHAELA IGNAT 4, VALERIA MOTOGNA 1, SANDA CRISTE 1.
Antrenori: BOGDAN MACOVEI, GHEORGHE TADICI, DUMITRU MUŞI.
Evoluţia echipei în acest prim turneu de pregătire nu a avut darul să liniştească atmosfera
şi să mulţumească pe toată lumea. Pentru tehnicieni a fost important fiindcă au putu să
stabileasca stadiul de pregătire şi să compare şi valoarea echipei şi a jucătoarelor cu echipe
puternice ca Franţa (loc 5 la CM din dec. 1999) şi mai ales Norvegia (loc 2 Argint, la CM 1999).
2. TURNEU OLANDA, 20-24.10.1999.
Clasament: 1. Rusia; 2. ROMÂNIA; 3. Polonia; 4. Olanda; 5. China; 6. Spania.
Rezultate: cu Olanda: 33-25 (16-14); cu Spania: 34-26 (15-14); cu Polonia: 23-24 (1310); cu China: 26-24 (14-12); cu Rusia: 26-26 (13-8). * 5 jocuri: 3 victorii, 1 egal, 1 pierdut.

Au jucat: TOLNAI, HUŢUPAN, DOGARU, AMARIEI 26 goluri total, COSMA 8,
IGNAT 5, STOICA 17, PĂTRU 13, MINCAN 4, DOBRIN 14, TĂNASE 1, VĂRZARU 4,
LUCA 5, CRISTE 1, MOTOGNA 1.
Antrenori: MACOVEI, TADICI, MUŞI.
Echipa începe să meargă din ce în ce mai bine cu o eficacitate sporită, 28,8 goluri medie
pe joc. De remarcat şi clasarea pe locul secund într-un turneu important, cu şase echipe, din care
cinci calificate la turneul final din decembrie 1999 la CM senioare, la care ne calificasem şi noi.
3. TROFEUL CARPAŢI, 12-14 noiembrie 1999, Cluj-Napoca.
Clasament: 1. ROMÂNIA; 2. Croaţia; 3. Macedonia; 4. Iugoslavia.
Rezultate: cu Iugoslavia: 50-25 (27-8); cu Croaţia: 28-24 (14-9); cu Macedonia: 32-24
(15-9). * 3 jocuri, 3 victorii.
Au jucat: HUŢUPAN, TOLNAI, KEREKEŞ, MUNTEANU- portari, COSMA 20 goluri
total/3 jocuri, AMARIEI 14/3, LUCA 16/3, TĂNASE 8/2, STOICA-BRĂDEANU 13/3, IGNAT
1/3, CRISTE 3/2, VĂRZARU 6/2, DOBRIN 7/1, STETZ 7/1, IACOB 1/2, POPA 1/2, FARCĂU
6/2, PĂTRU 6/2.
Antrenori: BOGDAN MACOVEI, GHEORGHE TADICI, DUMITRU MUŞI.
Echipa Iugoslaviei a fost alcătuită pe structura lotului lor de tineret, cu trei-patru senioare
de la prima formaţie. Croaţia s-a prezentat cu cea mai bună formaţie şi a mai rămas încă o zi la
Cluj pentru a mai susţine un meci de pregătire cu echipa noastră.
4. ROMÂNIA – CROAŢIA: 26-24 (11-14), RII: 15-10, la Cluj în 15.11.1999.
Au jucat: TOLNAI, MUNTEANU, FARCĂU, STECZ, POPA , CRISTE, IACOB,
STOICA, TĂNASE, IGNAT şi MARIA ROGOZ, AURELIA ARITON, MONICA VASILE de
la tineret. * 1 joc, 1 victorie.
5. TURNEU ÎN UNGARIA, 20-22.11.1999, la SZÉKESFEHÉRVÁR.
Clasament: 1. Ungaria; 2. ROMÂNIA; 3. Macedonia; 4. Selecţionata tineret +4,5 de la
senioare.
Rezultate: cu Ungaria: 30-37 (15-19); cu Macedonia: 26-26 (11-15). * 2 jocuri: 1 egal, 1
pierdut. Aceeaşi formaţie ca mai sus, plus STECZ şi IACOB.

6. CAMPIONATELE MONDIALE SENIOARE, Ediţia a-14-a 29 nov. -12 dec 1999

NORVEGIA-DANEMARCA
Trecuse foarte mult timp de când naţionala de senioare nu mai cucerise o medalie, mai
exact 26 de ani (argint la C.M: 1973) şi 37 de la cea de Aur (C.M. 1992), dar de fiecare dată
înaintea unei noi ediţii speranţele renăşteau. Şi acum în 1999, în ciuda faptului că la ultimele
ediţii au fost cam departe de medalie, locul 7 în 1995 şi 12 în 1997, iar la C.E., locul 11 în 1998,
obiectivele propuse erau “foarte îndrăzneţe”. În presă şi chiar în şedinţele biroului federal se
scria şi se spunea: “Trebuie neapărat să ne clasăm pe un loc 1-5 care asigură calificarea la J.O.
Sydney, dar noi propunem ca obiectiv ”o medalie” şi poate chiar de aur”. Deşi totul părea
hazardat, parţial s-au realizat, locul 4 semifinalişti, şi calificaţi la JO. Sistemul de organizare al
turneului final C.M. 1999, a fost la fel ca la ultimele două ediţii. Cele 24 de echipe calificate de
pe toate continentele au fost repartizate- prin tragere la sorţi din urne valorice- în patru serii a
şase echipe. În acest TUR PRELIMINAR s-a jucat fiecare cu fiecare, numai tu,r primele patru
din fiecare grupă mergeau mai departe în optimi de finală, apoi sferturi, semifinale şi finale.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIA LA C.M. SENIOARE 1999 NOR-DAN.
1. ROMÂNIA – Cuba: 37-19 (19-7)

Turul preliminar Grupa B;

2. ROMÂNIA – Coasta de Fildeş: 33-15 (18-5)

Turul preliminar Grupa B;

3. ROMÂNIA – Franţa: 20-22 (12-10)

Turul preliminar Grupa B;

4. ROMÂNIA – Austria: 30-27 (18-15)

Turul preliminar Grupa B;

5. ROMÂNIA – Ucraina: 26-27 (11-17)

Turul preliminar Grupa B;

6. ROMÂNIA – Olanda: 26-16 (9-3)

Optimi de finală;

7. ROMÂNIA – Macedonia: 33-21 (21-9)

Sferturi de finală;

8. ROMÂNIA – Franţa: 17-18 (8-9)

Semifinale;

9. ROMÂNIA – Austria: 28-31 (26-26)

Finala mică pt. locurile 3-4.

Linie de clasament – 9 jocuri: 5 victorii, 4 pierdute, 250-196 golaveraj, 10 puncte. Locul
IV.
Clasament final: 1. Norvegia; 2. Franţa; 3. Austria; 4. ROMÂNIA;
5. Ungaria; 6. Danemarca; 7. Germania; 8. Macedonia; 9. Coreea; 10. Olanda; 11. Polonia; 12.
Rusia; 13. Ucraina; 14. Belarus; 15. Angola; 16. Brazilia; 17. Japonia; 18. China; 19. Cehia; 20.
Coasta de Fildeş; 21. Cuba; 22. Congo; 23. Austria; 24. Argentina.

ROMÂNIA, loc 4, semifinalistă C.M. 10 puncte din 18 posibile
Calificare directă la turneul final - JO Sydney 2000.

Jocul 1, ROMÂNIA – Cuba: 37-19 (19-7), RII: 18-12 la TRONDHEIM (unde s-au
desfăşurat toate meciurile din TURUL PRELIMINAR) şi Jocul 2, ROMÂNIA – Coasta de
Fildeş: 33-15 (18-5) RII: 15-10 au însemnat două victorii la scor- coincidenţă, ambele la
diferenţă de 18 goluri. A fost ca o foarte bună încălzire şi acomodare cu condiţiile de joc, mai
ales suprafaţa de joc, luminile şi protocolul de 10 minute înainte de joc. A fost un start bun, care
a dat un plus de încredere echipei noastre. Era însă evident că jucasem cu formaţii din lumea a
doua a handbalului; greul de abia acum începea.
Jocul 3, ROMÂNIA – Franţa: 20-22 (12-10), RII: 8-12, a fost unul din cele mai “tari”
meciuri ale C.M. 1999, după aprecierea unanimă a presei sportive. Apărările şi portarii de
ambele părţi au excelat cu un plus, mai ales în repriza a II-a, pentru NICOLAS (Franţa) care a
decis soarta meciului. În prima repriză jocul ne-a mers foarte bine, am condus aproape constant
şi în finalul ei aveam plus două goluri (12-10). La fel şi în prima parte a reprizei a doua. În
minutul 36 continuăm să conducem cu două goluri, dar în minutul 45 suntem egalaţi. De aici
jocul nostru nu mai merge, ratăm din ce în ce mai des, iar Valerie Nicolas apără din ce în ce mai
bine. În concurenţă şi Luminiţa Huţupan apără şi ea excepţional. În final, ultimele şapte-opt
minute aparţin portarului francez, care apără tot şi realizează un coeficient de 61% excepţional,
de nota 10+. În finalul competiţiei este declarată cel mai bun portar al C.M. 1999 (iar Huţupan va
fi imediat lângă ea, pe locul 2). Echipa Franţei se va clasa pe locul III şi noi pe IV.
Jocul 4, ROMÂNIA – Austria: 30-27 (18-15) R-II: 12-12, victorie importantă care ne
asigură calificarea mai departe indiferent de rezultatele ultimului joc din grupă şi valoroasă dacă
ţinem seama că în întâlnirile directe palmaresul în ultimii ani le era favorabil. Austria, un
conglomerat de jucătoare străine naturalizate rapid, prezenta o echipă cu multe vedete printre
care şi Sorina Lefter transferată de la Rapid Bucureşti la Hipobank Viena, obţine cetăţenia
austriacă şi joacă de doi ani în naţionala lor.
Jocul a fost bine organizat mai ales în apărare unde „centralele” (LUCA – TÂRCĂ) au
reuşit să anihileze “cuplul” FRIDRIKAS la 9m şi SYALUS (din Letonia) pivot, care vor înscrie
doar 5 goluri împreună.
Jocul 5, ROMÂNIA – Ucraina: 26-27 (11-17), R-II: 15-10. Este mai mult ca sigur că
fetele noastre făceau şi ele calcule,ştiind că sunt deja calificate în optimi. În consecinţă, nu se
mai concentrează, joacă fără angajament total şi se trezesc la pauză conduse cu şase goluri.
Pauza a fost un sfetnic bun. Îşi revin din amorţeală, se angajează mai ferm în apărare şi ne
apropiem pas cu pas, până la un gol diferenţă, 26-27. Ratăm egalarea pe două greşeli, pas la
intercepţie şi şut aut. Ratează şi ele, mai sunt 35 secunde. Le marcăm om la om, dar nu reuşim
intercepţia decât exact pe fluierul final al arbitrilor şi rămânem cu mingea în mână.

Clasament turul preliminar Grupa B: 1. Austria 8 puncte; 2. Franţa 8 pt.; 3. Ucraina 6
pt.; 4. ROMÂNIA 6 pt.; 5. Coasta de Fildeş 2 pt.; 6. Cuba 0 pt.
Ne clasăm pe locul 4 la egalitate de puncte cu Ucraina care avea însă victorie directă
asupra noastră. Mergem mai departe pentru locurile 1-4 în optimi şi vom juca cu locul 4 din
grupa A, respectiv Olanda.
Jocul 6, ROMÂNIA – Olanda: 26-16 (9-3), R-II: 17-13, de acum fiecare joc este
decisiv pentru a trece pe o treaptă superioară. Un pas greşit (joc pierdut te elimină din plutonul 18 victoria te lansează spre 1-4). Fetele s-au mobilizat excelent şi în prima repriză vor primi
numai trei goluri. De altfel, victoria ne era asigurată, aşa că antrenorii vor face schimbări, în final
pe teren a fost o echipă a doua. Olanda a pregătit această echipă “în seră” timp de patru-cinci ani.
De când erau încă junioare au constituit o echipă ORANGE BOOM care a jucat în prima lor ligă,
iar în ultimii ani au participat în Liga Campionilor. Experimentul nu a reuşit decât parţial,
deocamdată.
Jocul 7, ROMÂNIA – Macedonia: 33-21 (21-9), R-II: 12-12. Un meci decisiv, cu
victorie intrai direct în semifinale în lupta pentru medalii, pierdeai, rămâneai să lupţi pentru 5-8.
În prima repriză (la fel ca în jocul cu Olanda) fetele au jucat dezinvolt, cu o apărare fermă şi bine
gândită şi un atac atent, concentrat cu foarte puţine ratări.
La scorul 21-9 (+12) meciul era jucat aşa că în R-II sunt menajate titularele pentru grelele
lupte din semifinale şi finale. Rezervele rezistă şi obţin un egal 12-12 (numai RII). Secretul
golurilor puţine primite a fost şi faptul că le cunoştea foarte amănunţit jocul. Antrenorul nostru
principal BOGDAN MACOVEI a pregătit câţiva ani naţionala Macedoniei chiar şi în 1997 la
C.M. din Germania, când a învins România şi ne-a scos din 1-8, asta după ce antrenase câţiva ani
naţionala noastră.
Jocul 8, ROMÂNIA – Franţa: 17-18 (8-9), R-II: 9-9, semifinala 1 la LILLEHMMER în
11.12.1999. Ne întâlnim cu echipa Franţei, care ne-a învins în Turul Preliminar, la două goluri
(20-22). Şi de această dată a fost un joc echilibrat cu apărări şi portari foarte buni. Dovadă este
scorul mic (sub 10 goluri pe repriză pentru fiecare echipă). Simplificând la maxim soarta
meciului a hotărât-o duelul la nivel înalt NICOLAS – HUŢUPAN, cu un mic plus pentru
VALERI. Erau vremurile ei de glorie. Şi totuşi puteam ajunge în prelungiri. La scorul de 17-18
mai erau 30 secunde, STOICA – BRĂDEANU scapă singură în zona centrală la şase metri şi
aruncă din plonjon stânga jos în bară – poate prea sigură de gol, poate fiindcă în poartă era
Nicolas.
În loc de egal şi prelungiri scorul final rămâne 17-18. Ar mai fi fost o şansă mai ales că în
repriza a doua „fetele au jucat mai bine, veneau tare din urmă, aveau mai multă prospeţime” –
citat din presa zilei.
Jocul 9, ROMÂNIA – Austria: 28-31 (14-14), R-II: 12-12 în timpul regulamentar de
joc, 26-26 în prelungiri (2 x 5 minute), 2-5, rezultat final: 28-31.

FINALA MICĂ pentru locurile 3-4, s-a jucat la LILLEHAMMER, în 12.12.1999. Un joc
perfect egal: 26-26 (14-14) R-II: 12-12, după care “am căzut,” neaşteptat în prelungiri. Trebuia
să-l câştigăm în timpul regulamentar, şi o puteam face, dacă ştiam să jucăm mai pragmatic
finalul de joc şi să ţinem de minge, fiindcă regulile pasivului nu erau încă introduse.
În ultimul minut de joc conduceam cu 26-25 şi aveam mingea, mai erau 30 de secunde.
Interul se infiltrează pe semicerc, este liberă pe 6 metri, cineva se grăbeşte s-o angajeze, dar din
păcate Mika ratează, şut în pământ, care depăşeşte portarul şi sare în tavan.
Era încă 27-26 pentru noi şi “aveam un picior” în finala mare. Trebuie însă ca în
următoarele 15-17 secunde să facem orice să nu ne primim gol. Mai erau trei-patru secunde,
austriencele au o lovitură liberă la 9 m, BOZOVICI (stângace pe inter dreapta) vine pe stânga şi
pe centru- se aşează FRIDERIKAS. Logic urma ca BOZOVICI să-i paseze la FRIDERIKAS, dar
ea (stângace pe inter dreapta) aruncă spre poartă la colţul de sus şi,...gol, egalând la 26. Ne
aşezăm la centru, meciul se terminase, au urmat prelungirile, unde probabil sub impresia ratării
victoriei, din ultimele 3-4 secunde, psihic jucătoarele erau „la pământ”. Meciul se transmitea
integral la TV şi o ţară întreagă a suferit o mare deziluzie, dar nu putea spune nimeni că fetele nu
au luptat dorindu-şi aprig victoria.
Cu această înfrângere la multinaţionala echipă a Austriei- după ce în grupă am câştigat
noi la trei goluri (30-27), ne clasăm pe locul 4 şi obţinem calificarea la J.O. Sydney 2000. Noi
spunem, desigur subiectivi, că meritam o medalie, dar am ratat-o pe mâna unor jucătoare foarte
tinere pentru un C.M. care acuzau pe drept cuvânt lipsa de experienţă. Când o vor avea, vor
cuceri o medalie sigură (C.M. 2005 – argint).
Media de vârstă a echipei noastre- 23,5- ani era una din cele mai scăzute dintre toate
echipele. Dar tocmai această tinereţe acum fără experienţă şi maturitate, construieşte speranţe
pentru mai târziu dacă nu pentru Sydney, care este peste doar şapte-opt săptămâni, atunci pentru
viitorul C.M. .

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA SENIOARE LA C.M. 1999- NOR-DAN
-Locul IV Semifinaliste şi calificare la J.O. SYDNEY 2000-

1. HUŢUPAN LUMINIŢA, portar, 28 ani, Oltchim Rm.Vâlcea, 1,82/82,
joc;

0

gol/9

2. TOLNAI TALIDA, portar, 20 ani, Silcotub Zalău, 1,87/68,

0/3;

3. KEREKEŞ ILDIKO, portar, 24 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,80/68,

0/6;

4. DOBRIN ALINA, extremă stânga, 23 ani, Rapid Bucureşti, 1,70/63,

25/7;

5. PĂTRU MARILENA, ex. st., 27 ani, Silcotub Zalău, 1,74/67,

11/5;

6. VĂRZARU CRISTINA, ex. dr., 20 ani, Oltchim Rm.Vâlcea, 1,69/60,

22/9;

7. FARCĂU RAMONA,ex. dr., 20 ani, Silcotub Zalău, 1,70/58,

12/7;

8. LAZĂR STELUŢA, inter st., 24 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,78/70,

41/9;

9. TĂNASE GABRIELA, inter dreapta, 20 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,81/68,

15/7;

10. AMARIEI CARMEN, inter st., 21 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,81/73,

67/7;

11. IACOB MONICA, inter st., 27 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,72/75,

0/0;

12. IGNAT MIHAELA, centru, 23 ani, Hidrotehnica Constanţa, 1,72/64,

16/9;

13. STOICA AURELIA, centru, 20 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,79/70,

20/6;

14. COSMA VALENTINA, pivot, 26 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,78/70,

21/9;

15. SANDA CRISTE, pivot, 31 ani, Silcotub Zalău, 1,79/74,

1/9.

Antrenori: BOGDAN MACOVEI - OLTCHIM R.Vâlcea; GHEORGHE TADICI
SILCOTUB Zalău; DUMITRU MUŞI - HIDROTEHNICA Constanţa.
Medic: IOAN STRĂUŢ - Timişoara
Maseur: NICOLAE MĂTĂSARU - OLTCHIM Rm. Vâlcea

CLASAMENT GOLGHETERI
1. CARMEN AMARIEI – România: 67 goluri (18 din 7m);
2. GRIT JURACK – Germania: 67 goluri (19 din 7m);
3. AUSTRA FRIDERIKAS – Austria: 66 goluri (13 din 7m);
De acum, Carmen Amariei rămâne în ISTORIE ca prima handbalistă din România
golgeteră a unor Campionate Mondiale - şi singura până astăzi (2009).
Eficienţă portari - aruncări/ apărare %
1. CECILLE LEGANGER (Norvegia) 49%;

2. LUMINIŢA HUŢUPAN (România) 46%;
3. VALERIE NICOLAS (Franţa) 44%.
De acum “LUMI” HUŢUPAN intră în galeria marilor portari de handbal, feminin din
lume.
Eficacitate jucătoare aruncare/ gol % - minim 20 goluri
1. ISABELLE WENDLING (Franţa) 79%;
2. ALINA DOBRIN (România) 78%;
3. VALENTINA COSMA (România) 75%.
Recorduri oficiale IHF
 Recordul participărilor la echipe aparţine ROMÂNIEI, singura ţară din lume care a fost
prezentă la toate cele 13 ediţii de până acum (record care rămâne în picioare şi în 2009 la
ediţia a 19-a),
 Recordul individual al participărilor la C.M. aparţine tot ROMÂNIEI, prin MARIANA
TÂRCĂ, prezentă la şase turnee finale în intervalul 1982-1997.
Calificarea la J.O. de la Sydney ne-a bucurat foarte mult pe toţi. Renăşteau speranţele de
revenire a senioarelor pe podium. Ultima medalie: ARGINT la C.M. 1973 în Iugoslavia- într-o
antologică finală la Belgrad în faţa gazdelor. Era a doua participare la J.O. a fetelor, după 24 de
ani- prima în 1976 la Montreal, loc IV. Acum se visa chiar la o medalie Olimpică ce lipsea din
palamaresul fetelor, onorate de trei titluri de campioane mondiale (1956, 1960, 1962) şi unul de
vicecampioane (1973). La numai opt zile după finala mică din Norvegia reîncepe campionatul
intern, care fusese întrerupt la etapa a opta, va continua legat cu „turul” şi cu pregătirea
naţionalei pentru J.O. În fiecare lună martie, aprilie, mai, vor fi scurte perioade de pregătire,
finalizate cu meciuri internaţionale de pregătire.
7. TURNEU SPANIA, 3-5 martie 2000, MOSTOLES, RIVAS, LORANCA.
Clasament: 1. Spania; 2. ROMÂNI1-203 A; 3. Olanda; 4. Polonia.
Rezultate: cu Polonia: 24-20 (13-9); cu Olanda: 27-24 (11-10); cu Spania: 26-29 (12-16).
* 3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: HUŢUPAN, DOGARU, KEREKEŞ, AMARIEI, FARCĂU, VĂRZARU,
IGNAT din lotul de la C.M. 1999 NOR-DAN şi NICOLETA GÂSCA, ELENA IORGU-MOISE,
MARIA NEDELCIU, MANUELA ILIE, SIMONA POPA, PETRONELA MELINTEFEDORNEAC spre selecţie şi verificare.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, GHEORGHE TADICI.

Înregistrăm o primă înfrângere din istorie la echipa Spaniei, meciul fiind însă acasă la ea,
nimeni nu s-a alarmat prea mult.
8. JOC PREGĂTIRE ROMÂNIA - Ungaria, 05.04.2000- DEBRECEN.
Scor: 19-31 (11-16). *1 joc, 1 pierdut
Au jucat: KEREKEŞ, HUŢUPAN, TOLNAI, DOBRIN, IGNAT 2, FARCĂU de la C.M.
1999 şi VICTORINA, BORA 2, MĂDĂLINA STRATON 1, CRISTINA MIHAI 2, SIMONA
POPA 5, MIHAELA ILIE 3, IULIANA GHEORGHE 2, VALERIA MOTOGNA, GABRIELA
ROTIŞ 2, MAGDALENA UDREA, spre selecţie şi verificare.
Antrenori: MACOVEI, TADICI, MUŞI.
ROMÂNIA - Selecţionata Europei, scor: 27-29 (12-15), Bucureşti, 14 mai 2000, ora
18.30, Sala Polivalentă, IOAN KUNST GHERMĂNESCU.
Ţara noastră urma să asigure desfăşurarea în decembrie 2000 a Campionatelor Europene
ale senioarelor, Ediţia a patra. Federaţia Română de Handbal a organizat tragerea la sorţi a
componentelor grupelor într-un cadru festiv mai amplu, la Sala Polivalentă, încheiată cu un meci
simbolic ROMÂNIA – EUROPA. Federaţia Europeană a susţinut ideea, oficializând şi delegând
o întreagă echipă de personalităţi: Preşedintele E.H.F. FRANTISEK TABORSKY, Secretarul
general MICHAEL WIEDERER, reprezentantul oficial EHF DORU SIMION (fost antrenor
federal şi secretar general F.R.H.), acum înalt funcţionar la Viena, sediul E.H.F. A fost un superb
spectacol într-o sală arhiplină- peste 4000 de spectatori. În pauza meciului se efectuează tragerea
la sorţi a echipelor din urne valorice în grupele C.E. din decembrie 2000, la Rm. Vâlcea şi
Bucureşti. În calitate de organizatori am avut dreptul de a alege -după fixarea echipelor- în ce
serie dorim să jucăm.
În partea a doua se acordă distincţii speciale de către oficialităţi.
-

CRISTIAN GAŢU – SPORTIVUL SECOLULUI LA HANDBAL fiind apreciat în acelaşi
timp de presa sportivă “printre cei mai buni preşedinţi de federaţie din ROMÂNIA”;
BOGDAN MACOVEI, antrenorul anului, locul 4 la C.M. 1999 şi calificare la J.O.;
Distincţia „ECHIPA ANULUI” a fost acordată celor trei naţionale feminine:
 Senioare: semifinaliste, C.M: Novegia - Denemarca, 1999;
 Tineret: Loc I, campioane mondiale - China, 1999;
 Junioare: Loc I, campioane europene - Germania, 1999.

ROMÂNIA – EUROPA- meciul spectcol a încântat şi entuziasmat publicul care
indiferent de rezultat au aplaudat cu căldură ambele echipe la fiecare fază frumoasă.
Selecţionata Europei: MICHAELA SCHANZE (GER), RIKKE PETERSEN (DEN),
ALINA DOBRIN (ROM) 5, BARBARA STRASS (AUT) 1, RITA DELI (HUN), TONJE
LARSEN (NOR) 1, IRINA POLTORATSKAIA (RUS) 4, NATALIA DEREPASKO (UCR) 2,

INDIRA KASTRATOVICI (MKD) 4, CRISTINA VĂRZARU (ROM) 2, TATJANA
JERAMINOK (IUG) 9.
Antrenor: OLIVIER KRUMBHOLZ, Franţa.
ROMÂNIA: LUMINIŢA HUŢUPAN, CRISTINA DOGARU, MIHAELA IGNAT 3,
CRISTINA MIHAI, IULIANA GHEORGHE 1, VALERIA MOTOGNA 1, MARIA RĂDOI,
RAMONA FARCĂU 4, GABRIELA TĂNASE 2, STELUŢA LUCA, CARMEN AMARIEI 11,
SIMONA POPA 2, AURELIA STOICA 1, MIHAELA ILIE 2, în repriza a doua şi CRISTINA
VĂRZARU, ALINA DOBRIN.
Antrenori: BOGDAN MACOVEI, GHEORGHE TADICI, DUMITRU MUŞI.
În deschiderea marelui meci ROMÂNIA-EUROPA, UNIC LA feminin până astazi
(2009), s-a desfăşurat un altul la fel de unic:
ROMÂNIA TINERET, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ în Slovacia, 1999
versus
ROMÂNIA JUNIOARE, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ în Germania, 1999.
În acelaşi an, ceva mai devreme la 07.03.2000 a avut loc un alt meci jubiliar: EUROPANORVEGIA (21-28). În echipa Europei au jucat CRISTINA VĂRZARU, LUMINIŢA
HUŢUPAN şi CARMEN AMARIEI. A mai jucat şi SORINA LEFTER pentru Austria.
Observator EHF: DORU SIMION (România).
Campania de pregătire pentru turneul final de la JO Sydney 2000, ca o continuare a acelei
pentru CM 1999 deja amintit, cu aceeiaşi antrenori şi aceeaşi echipă, a fost ceva mai scurtă, circa
două luni şi jumătate şi s-a desfăşurat în trei etape, cu o pregătire de 7-10 zile şi câte trei meciuri
cu Norvegia, Austria şi Danemarca.
9. TREI JOCURI DE VERIFICARE cu NORVEGIA 29.07.-01.08.2000 la Renoal:
22-28 (9-12) RII: 13-16; la EVJE: 24-19 (12-10) RII: 12-9 şi la KR. SAND: 22-20 (9-12) RII:
12-8.
* 3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Excelente meciuri de verificare-pregătire cu recenta campioană mondială, care la
începutul a folosit exact echipa primă de atunci. În celelalte două a păstrat nucleul de bază de
opt-nouă titulare şi a introdus cinci-şase jucătoare tinere şi foarte tinere.
Au jucat: HUŢUPAN, DOGARU, TOLNAI - în poartă, LIDIA DRĂGĂNESCU 16 goluri,
DOBRIN 8, FARCĂU 1, AMARIEI 4, STOICA 3, IGNAT 2, NAPAR 2, VICTORINA BORA
2, VĂRZARU 5, LUCA 4, MOTOGNA 1, TĂNASE 4.

Antrenori: BOGDAN MACOVEI, DUMITRU MUŞI.
10. TREI JOCURI DE VERIFICARE-PREGĂTIRE cu AUSTRIA, la Braşov.
Rezultate: Joc 1 la 21.07.2000, scor: 28-27 (15-13); Joc 2 la 22.07.2000, scor: 24-22 (1411) şi Joc 3 la 23.07.2000, scor: 29-29 (14-15). * 3 jocuri: 2 victorii, 1 egal.
O triplă reeditare a finalei mici- pentru locurile 3-4, de la C.M. 1999 - Norvegia, scor: 2831, care ne-a fixat pe locul 4, la un pas de medalie, dar ne-a asigurat calificarea la J.O. Sydney
2000, pentru care ne pregătim acum. A fost, într-un anumit fel, revanşa noastră cu două victorii,
la unu-două goluri şi un egal 29-29, care subliniază încăodată echilibrul de valoare dintre cele
două echipe. Să ne reamintim că în Norvegia rezultatul în final a fost, în timpul regulamentar de
joc, tot un egal 26-26, şi în prelungiri am ratat BRONZUL. Austria a venit la Braşov în linii mari
cu aceeaşi echipă de la Mondiale 1999 cu marile lor vedete internaţionale de la HYPOBANK:
LOKVIN, SYPCUS, NORHAMER, BOZOVIC, STRASS, NATALIA RUŞNACENKO (care a
jucat şi la Oltchim). Au lipsit, totuşi: SORINA LEFTER şi FRIDRIKAS prilej pentru a face loc
să joace şi patru austriece originare.
Au jucat: HUŢUPAN, DOGARU, TOLNAI, KEREKEŞ- în poartă, AMARIEI 23 goluri,
S LUCA 4, STOICA 5, DRĂGĂNESCU 3, IGNAT 2, TĂNASE 5, VĂRZARU 2, BORA 3,
POPA, NĂPAR şi IULIANA GHEORGHE 5, MIHAELA ILIE 2.
Antrenori: MACOVEI, MUŞI.
11. TREI JOCURI DE VERIFICARE ÎN DANEMARCA 03 - 06.08.2000.
Rezultate: la OTTERUP: 17-21 (12-8), Joc II la SVENDBORG: 25-34 (12-15), la
GUDME în Olanda: 23-16 (15-4). * 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Danemarca, loc 6 la Mondialele trecute (1999 NORV-DAN) şi viitoare campioană
olimpică. A jucat în ambele jocuri exact cu echipa care va cuceri aurul la Sydney- erau la 40 de
zile înainte de J.O. Nu au lipsit: CAMILLA ANDERSEN, JANNE KOLLING, ANJA NILSEN,
TONJE KJIERGARD şi portăriţa LENE RANTALA, toate viitoare campioane olimpice. Deşi
am pierdut ambele jocuri cu Danemarca, antrenorii noştri au fost mulţumiţi de evoluţia echipei,
în special a nucleului de bază- opt-nouă jucătoare consacrate. Problema rezervelor de valoare
apropiată de a titularelor a fost şi va fi o mare lipsă a naţionalei de senioare.
Au jucat: HUŢUPAN, TOLNAI, DOGARU, TĂNASE 7 goluri, IGNAT 5, LIDIA
DRĂGĂNESCU 11, POPA, NĂPAR 5, STOICA 3, DOBRIN 13, FARCĂU 1, MOTOGNA 4,
BORA 3, VĂRZARU 5, LUCA 6.
Antrenori: MACOVEI, MUŞI.
12. DOUĂ JOCURI VERIFICARE-PREGĂTIRE cu AUSTRIA, la Viena.

Rezultate: 19.08.2000 la Viena, scor: 25-30 (12-15), RII: 13-15; în 20.08.2000 la Viena,
scor: 24-19 (11-13), R-II: 13-16. *2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Total 49-49, cifre care confirmă, încă o dată, egalitatea între echipe.
De această dată, în primul joc, Austria a intrat cu cea mai bună formaţie a sa şi a jucat pe
viaţă şi pe moarte, extrem de dur, mai tare ca la un meci oficial. Fiind ultima verificare au fost
ameninţate că dacă nu joacă “total” nu vor mai merge la Sydney- şi ce sportiv nu face orice efort
pentru a juca la o Olimpiadă? Surprinse, fetele noastre- care nu îşi doreau deloc o accidentare,
cedează uşor, mai ales în apărare (30 de goluri primite). În jocul al doilea însă, este rândul fetelor
noastre să joace “pe viaţă şi pe moarte” un amical, motivate tot de ameninţarea de a nu merge la
Sydney.
Au jucat: DOGARU, TOLNAI, IGNAT 3 goluri total, BORA 4, STOICA 5, DOBRIN
10, NĂPAR 4, LUCA 5, MOTOGNA 4, FĂRCĂU 2, TĂNASE 2, I GHEORGHE 2, ILIE 8.
Antrenori: MACOVEI, MUŞI.
A fost ultima verificare înainte cu trei săptămâni de J.O., extrem de utilă, spuneau
antrenorii, pentru echipă şi mai ales pentru o ultimă selşecţie a eventualelor jucătoare de schimb.
13. JOCURILE OLIMPICE Ediţia 27-a (pentru handbal ed. a VII-a) 16.0901.10.2000 Sidney, Australia
Sistemul de desfăşurare a turneului de handbal la J.O. era asemănător cu cel al unui
Campionat European. TURUL PRELIMINAR: două a serii de şase echipe la masculin şi cinci la
feminin, în care se juca fiecare cu fiecare; TURUL PRINCIPAL: primele patru echipe din fiecare
grupă jucau câte un meci în sistemul Berger; TURUL FINAL: cele patru învingătoare jucau
semifinale şi finale pentru locurile I-IV, iar învinsele pentru clasament, locurile V-X.
Grupa A: Coreea, Ungaria, Franţa, ROMÂNIA, Angola.
Grupa B: Norvegia, Danemarca, Austria, Brazilia, Australia.
Anticipând, am prezentat echipele exact aşa cum se vor clasa după TURUL
PRELIMINAR. Obiectivul cel mai optimist visa la o medalie, ceva mai realist aveam şanse
pentru un loc 4 (la fel ca la Mondiale), dar la casele de pariuri eram cotaţi cu un loc 3 în grupă şi
o finală pentru 5-6, mai repede 5. A fost să fie doar un loc patru în grupă şi jucând pentru 7-8 să
ne clasăm în final pe 7.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIA – senioare LA J.O. 2000 SIDNEY.
1. ROMÂNIA – Coreea: 25-34 (9-16)

Turul preliminar Grupa A;

2. ROMÂNIA – Angola: 35-25 (16-11)

Turul preliminar Grupa A;

3. ROMÂNIA – Ungaria: 21-21 (12-10)

Turul preliminar Grupa A;

4. ROMÂNIA – Franţa: 18-21 (10-11)

Turul preliminar Grupa A;

5. ROMÂNIA – Norvegia: 16-28 (8-12)

Joc pentru Grupa 5-8;

6. ROMÂNIA – Brazilia: 28-33, 32-32 (17-15)

Joc clasament. Locurile 7-8.

Linie clasament – 6 jocuri: 2 victorii, 1 egal, 3 pierdute, 143-162 golaveraj. Locul XII.
Clasament final: 1. Danemarca; 2. Ungaria; 3. Norvegia; 4. Coreea; 5. Austria; 6. Franţa;
7. ROMÂNIA; 8. Brazilia; 9. Angola; 10. Australia.
ROMÂNIA, loc 7 cu 5 puncte, din 12 posibile.

Jocul 1, ROMÂNIA - Coreea de Sud: 25-34 (9-16), RII: 16-18. Nu se poate spune că
echipa Coreei a fost o surpriză pentru noi, aveam casete cu ultimele lor jocuri şi informaţii la zi,
ale turneelor din Europa şi, totuşi ne-au surprins. În primul rând, cu apărarea lor foarte avansată,
un fel de 6-0 la 9-10 m de parcă semicercul era trasat la 9 m. Reuşeau printr-o mişcare
permanentă să acopere o zonă mare de acţionare hărţuind permanent omul cu mingea,
impiedicând construcţia atacului. Nu te lăsau pur şi simplu, să joci. Te forţa să greşeşti şi urma
un atac fulgerător în 3-4 secunde luai gol. Contraatacul era arma lor principală, primul gând
anticipând lansarea contraatacului, uneori riscând intercepţii hazardate şi ratări, dar nu renunţau.
Dacă intrai în rândul lor, în Iureşul acesta de mare viteză, dacă acceptai tempoul de joc susţinut
al lor, erai pierdut.
În repriza a doua fetele au jucat mai înţelept şi vor reuşi să-şi impună ele ritmul preferat
şi jocul se mai echilibrează. Totuşi, nu reuşim nici măcar să egalăm.
Jocul 2, ROMÂNIA – Angola: 35-25 (16-11), RII: 19-14. Un meci fără istoric, în care
am condus permanent la diferenţe mari de la cap la coadă. De altfel jucasem un amical chiar la
Sydney înainte de începerea turneului, oficial câştigat la scor, fără eforturi deosebite. Fetele au
jucat de această dată fără complexe şi motivate în primul rând de reabilitare după eşecul din
primul joc cu Coreea. Este drept că Angola făcea primii paşi în handbalul de performanţă şi a
pierdut toate jocurile mai puţin finala pentru 9-10 cu Australia.
Jocul 3, ROMÂNIA – Ungaria: 21-21 (12-10), R-II: 9-11. A fost, fără discuţie, cel mai
bun meci al nostru de la Sidney. Împotriva unui adversar tradiţional, cunoscându-le foarte bine,
s-a jucat ca la carte, cu o disciplină tactică de remarcat. Dacă în majoritatea partidelor linia de 9
m a fost de o ineficacitate supărătoare, în acest meci ea a făcut diferenţă. Titularele: Luca, Stoica,

Ignat şi Drăgănescu a evoluat spre nivelul lor maxim, mai ales ultima, care în celelalte partide nu
s-a remarcat. Cea mai bună jucătoare de pe teren, CRISTINA VĂRZARU.
Scorul a alternat cu avantaj de o parte şi de alta, de patru ori a fost egal. La pauză, după o
repriză foarte bună, conduceam cu două goluri (12-10), dar a doua nu ne-a mai mers perfect,
apărarea şi am pierdut-o tot cu 2 goluri 9-11. Rezultatul, au spus gazetarii, a fost echitabil, noi
credeam că putem câştiga. Pentru a şasea-a şaptea oară la marile competiţii nu fructificăm
posesia mingii în final de joc. La 21-21, când mai erau 25 de secunde şi aveam mingea nu ne
păstrăm calmul şi ne pripim în acţiuni individuale, obţinem un 9m într-o poziţie favorabilă. Se
pregătiseră două combinaţii pentru astfel de situaţii, fetele o aleg pe a treia şi, în loc de gol,
scoatem o serie de faulturi în lanţ până la fluierul final.
Concluzia: mai mare atenţie la pregătirea specială a finalului de repriză şi de meci.
Jocul 4, ROMÂNIA – Franţa: 18-21 (10-11), RII: 8-10, joc decisiv pentru accesul în
semifinale care s-a transformat într-o luptă acerbă, cu multe faulturi şi eliminări de ambele părţi.
În aceste condiţii s-au înscris puţine goluri, prestaţia portarilor fiind decisivă. Au apărat bine şi:
HUŢUPAN şi DOGARU, dar VALERIE NICOLAS a fost din nou de nota 10; cu 42% mingi
parate se poate spune că „a închis poarta”. În prima repriză fetele au jucat ceva mai bine, în unele
momente chiar peste Franţa, dar spre final ratăm din ce în ce mai mult – sau apără NICOLAS. În
repriza a doua rezistăm bine la început, dar din nou finalurile de meci nu ne aparţin. Deşi ne
apropiasem la un gol, în ultimele cinci minute nu mai înscriem nimic, şi totuşi nu au jucat rău, sau luptat.
Dacă Franţa a înscris cu linia de 9 metri 14-15 goluri, noi doar şase-şapte şi cam aşa a
fost în aproape fiecare joc.
Clasament Turul preliminar Grupa A: 1. Coreea de Sud 8 puncte; 2. Ungaria 5 pt.; 3.
Franţa 4 pt.; 4. ROMÂNIA 3pt.; 5. Angola 0 pt.
În această situaţie clasându-ne pe locul 4, am jucat un meci de departajare în grupa 5-10
pentru clasament.
Jocul 5, ROMÂNIA – Norvegia: 16-28 (8-12) RII: 8-16. Un meci pierdut categoric şi în
special datorită factorului psihic la pământ, după înfrângere de la Franţa din etapa anterioară, în
care au luptat şi s-au zbătut, dar nu a putut face mai mult. Excluşi de la semifinale şi de la o mult
visată medalie, fetele au jucat fără vlagă şi fără angajament, în continuare avem cea mai slabă
eficacitate în atac, de necrezut, doar câte 8 goluri pe repriză.
Jocul 6, ROMÂNIA – Brazilia: 38-33 (17-15), la finalul regulamentar 32-32, în
prelungiri 6-1. Joc de clasament final care ne clasează pe locul 7. Un meci în care apărările nu
prea au contat, s-au înscris 71 de goluri. Echipa noastră era net superioară celei a Braziliei şi toţi
se aşteptau la un scor mare pentru noi. Fetele noastre au jucat cu un psihic la pământ, erau fără
vlagă, motivaţie şi convingere. Locul 7 a produs o dezamăgire totală. Clasarea pe locul 7 a
constituit o deziluzie atât pentru jucătoare cât şi pentru cei din delegaţie şi pentru toţi suporterii
din ţară. Dacă ar fi de tras unele concluzii ar trebui să repetăm tot ce am scris la finalul C.M.

1999 NOR-DAN. Avem o echipă tânără de perspectivă cu jucătoare de talie, cu calităţi fizice de
excepţie, cu o tehnică bună (în curs de perfecţionare), din păcate labilă psihic şi natural lipsită de
experienţă. Nu aveam o echipă omogenă cu rezerve apropiate de cea a titularelor.
Regretul era dublat de faptul că acest loc 7 nu a adus nici un punct delegaţiei ţării noastre.
Un loc 5 sau 6 care aducea puncte poate mai însemna ceva şi nu am fost departe.
La prima participare a senioarelor la Jocurile Olimpice, în 1976 Montreal, s-au clasat pe
locul 4, aducând delegaţiei trei puncte în clasamentul general pe naţiuni şi asta a însemnat totuşi
ceva.
Aceste jucătoare tinere şi foarte tinere constituie o promisiune. Ne permitem să
participăm: cele spuse mai sus s-au confirmat în 2005, la Sankt Petersburg, când senioarele au
cucerit locul II- VICECAMPIOANE MONDIALE. Nucleul echipei era exact cel care la C.M.
1999 şi J.O. 2000 avea 20-23 ani.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIEI LA J.O. SIDNEY 2000

1. HUŢUPAN LUMINIŢA, portar, 29 ani, Oltchim R.Vâlcea,

0 gol/4 joc

Debut: CSŞ Piatra Neamţ; profesor OVIDIU ŢOC.
2. DOGARU CRISTINA, portar, 29 ani, RAPID Buc.,

0/5

Debut: CSŞ Vâlcea; profesor MARIA CIULEI.
3. TOLNAI TALIDA, portar, 21 ani, SILCOTUB Zalău,

0/1

Debut: CSŞ Zalău.; profesor ELENA TADICI.
4. DRĂGĂNESCU LIDIA, inter st.,

12/5

Debut: CSŞ Bacău; profesor EUGEN MANOLIU
5. AMARIEI CARMEN, inter st, 22 ani, OLTCHIM Rm.Vâlcea,

0/0

Debut: CSŞ Cluj; profesor GHEORGHE MĂRGINEANU.
6. DOBRIN ALINA, extremă stânga, 24 ani, RAPID Buc.,
Debut: CSŞ5 Bucureşti; prof. TEODOR Paraschivescu, GEORGETA Manolescu

22/5

7. IGNAT MIHAELA, centru, 23 ani, TOMIS Constanta,

9/5

Debut: CSŞ Constanţa; profesor TRAIAN BUCOVALĂ.
8. LUCA STELUŢA, inter dreapta, 25 ani, OLTCHIM Rm.Vâlcea,

25/5

Debut: CSŞ Galaţi; profesor ADRIAN GHEORGHIU, EMIL BASTUREA
9. TĂNASE GABRIELA, inter dreapta, 21 ani, OLTCHIM Rm. Vâlcea,

11/5

Debut: CSŞ Turnuz Severin; profesor ION MILOVAN.
10. VĂRZARU CRISTINA, extremă dreapta, 21 ani, Oltchim Rm.Vâlcea,

18/5

Debut: CSŞ Corabia; profesor OCTAVIAN CĂPRUCIU, DAN ZAPCIROIU
11. FARCĂU RAMONA, extremă dreapta, 21 ani, SILCOTUB Zalău,

4/5

Debut: CSŞ Zalău; profesor DUMITRU ROMOCEAN.
12. BORA VICTORINA, pivot, 29 ani, Oltchim Rm.Vâlcea,

18/5

Debut: CSŞ Craiova; profesor GHEORGHE ZBORA
13. MOTOGNA VALERIA, inter dreapta, 21 ani, SILCOTUB Zalău,

10/5

Debut: LPS Bistriţa; profesor GRIGORE SĂLĂJAN.
14. NĂPAR ELENA, centru, 22 ani, Rapid Buc.,

1/2

Debut: CSŞ2 Bucureşti; profesor GRIGORE NIŢĂ
15. STOICA AURELIA, inter dreapta, 21 ani, OLTCHIM R.Vâlcea,

7/5

Debut: CSŞ Slatina; profesor GAVRIL KOZMA.
CARMEN AMARIEI nu a putut fi recuperată până la sfârşitul competiţiei.
Antrenori: BOGDAN MACOVEI, DUMITRU MUŞI.
Medic: IOAN STRĂUŢ; Maseur: NICOLAE MĂTĂSARU
PALMARES 1999-2000 SENIOARE: 42 jocuri, 23 victorii, 1 egal, 18 pierdute.

Cu adevărat un palmares record pentru senioare: cu 42 meciuri într-un sezon octombrie
1999 – octombrie 2000 şi cu două mari competiţii: un Campionat Mondial în decembrie şi o
ediţie a Jocurilor Olimpice, în septembrie 2000 la Sydney.
ECHIPA NAŢIONALĂ STUDENŢEASCĂ a avut în acest sezon 1999-2000 un
Campionat Mondial Studenţesc, cu un obiectiv de performanţă clar: cucerirea unei medalii şi mai
precis una de aur. Era oarecum obligatoriu ca, după ce la cele trei ediţii anterioare echipele
noastre s-au clasat de fiecare dată pe podium: 1994 loc 3, BRONZ, 1996 loc 3, BRONZ, 1998
loc 2, ARGINT.
De regulă, echipa stundeţească era alcătuită din jucătoarele lotului naţional de tineret şi
rezerve ale echipei de senioare, toate studentele sunt recent absolvente.
CAMPIONATUL MONDIAL-STUDENŢESC Ediţia a-IV-a FRANŢA.
Clasament: 1. Rusia; 2. ROMÂNIA; 3. Slovacia; 4. Olanda; 5. Ungaria;
6. Polonia; 7. Japonia; 8. Algeria; 9. Germania.
Rezultate: cu Algeria: 41-12 (21-8); cu Elveţia: 31-22 (16-11); cu Slovacia: 35-27 (1513); cu Rusia: 23-25 (12-12). * 4 jocuri: 3 victorii, 1 pierdut.
S-a jucat în două serii cu semifinale şi finale. Pentru loc 1-2 ROMÂNIA – RUSIA, a fost
o adevărată finală. Mult timp jocul şi scorul a fost egal, la pauză (12-12) dar spre final cedăm în
faţa unei echipe de talie şi cu forţă deosebită, cu 3-4 din echipa naţională de senioare.
S-a evidenţiat şi au fost chemate în lotul de senioare pentru J.O. Sydney 2000: TOLNAI
şi NĂPAR.
Au jucat: IONICA MUNTEANU, ILDIKO KEREKEŞ, TALIDA TOLNAI- portari,
MELINDA TOTH 20 goluri, ELENA NAPAR 2, MARCELA POPESCU 8, CORNELIA
RAMBU 4, ANGELA ROMAN 37, EUGENIA ROTIŞ 6, MIHAELA RUJAN 12, FLORENŢA
STRATON 9, VIORICA MINCAN 15, ELENA BUHNECI 1, MARGARETA ARITON 11.
Antrenor: GHEORGHE TADICI.
La 7 martie 2000 a avut loc un meci jubiliar Selecţionata Europei - Norvegia (21-28). În
echipa Europei au jucat: CRISTINA VĂRZARU, LUMINIŢA HUŢUPAN şi CARMEN
AMARIEI. A mai jucat şi Sorina Lefter, reprezentând Austria.
PALMARES 1990-2000 Echipa Universitară: 4 jocuri - 3 victorii, 1 pierdut.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET - feminin (1999-2000) avea în program ca ţintă
principală cea de-a 3-a ediţie a Campionatelor Europene cu calificări în iunie 2000 la Brăila şi

turneul final în august 2000, Franţa. Obiectivul de performanţă a fost fixat fără prea multă
discuţie: MEDALIE DE AUR. Ţinând seama de faptul că ehipa României cucerise locul I la C.E.
tineret, Slovacia, la ediţia anterioară (1998) cu generaţia GATZEL, HORENCIUC, TĂNASE,
ROTIŞ, STOICA, RĂCEALĂ, VĂRZARU, MOTOGNA. Dar, mai ales că aceeaşi formaţie
(fără Elisei, Vârtic şi Branişte) numai cu un an înainte cucerise locul I la C.E. junioare Germania
1999. Din fericire şi această generaţie cu ELISEI, TAMAŞ, MEIROŞU, GÂLCĂ, BRANIŞTE,
VÎRTIC, poate cu mai puţine vedete îşi împlineşte visul juvenil şi va cuceri şi titlul de
campioane europene la tineret- după cel de la junioare.
Pregătirile pentru Europene vor începe în toamna anului 1999, sub îndrumarea
antrenorilor AURELIAN ROŞCA, principal şi MARCEL ŞERBAN, secund. Mai întâi, clasica
etapă de pregătire de la Sfântu Gheorghe consacrată pregătirii fizice şi tehnice de bază. În finalul
ei trei-patru jocuri de antrenament cu echipe din campionatele interne Divizia A şi B senioare.
De aici începe o lungă perioadă de pregătire şi verificări (oct. 1999 – aug. 2000) în două etape:
prima cu două acţiuni internaţionale pentru calificările la C.E. de la Brăila şi a doua cu încă două
acţiuni internaţionale pentru turneul final al C.E.
1. TRIPLA ÎNTÂLNIRE CU SLOVACIA, 15-17.10.1999 - la NITRA.
Rezultate: joc 1 cu Slovacia I: 21-36 (12-18); joc 2 cu Slovacia II: 29-22 (15-14) şi joc 3
cu Slovacia I: 29-30 (15-14). * 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: TAMAŞ TEREZA, GABRIELA VASILE, FLORENTINA GRECU- portari,
IONELA GÂLCĂ 9 gol/3 joc, SIMONA SÂRBU 13/3, FLORENTINA TRĂISTARU 5/3,
OANA CHIRILĂ 11/3, DIANA MEIROŞU 8/3, MIHAELA URCAN 13/3, ADRIANA
GONTARIU 1/3, IULIA PUŞCAŞU 2/2, CRISTINA DÂRJAN 15/3, OANA HOROBAŢ 0/3,
CRISTINA NICOLAE 1/3.
Antrenori: AURELIAN ROŞCA, MARCEL ŞERBAN.
Pregătirile pentru tripla din Slovacia s-au efectuat la Deva (10 – 14.10 1999).
2. DUBLA CU GERMANIA, 23, 24 nov. 1999, la OLDENBURG: 25-24 (13-9), la
WIEFELSTEDE: 25-27 (17-14). * 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Au jucat: TAMAŞ, VASILE, GRECU,- portari, NICOLAE 4 gol/2 joc, ELISEI 6/2,
MEIROŞU 1/2, ANDREI 0/2, GÂLCĂ 4/2, SÂRBU 8/2, BÂRSAN 9/2, IORGA 2/2,
GONTARIU, URCAN 8/2, HOROBAT, CHIRILĂ 8/2.
Pentru dubla cu Germania s-a organizat un stadiu de pregătire la Buc. (8–21.11.1999). În
anul 2000 pregătirile încep cu un cantonament la Deva (21 februarie – 5 martie 2000), consacrat
pregătirii fizice şi tehnice de bază plus nu mai puţin de şapte meciuri de antrenament cu echipe
din Deva, Sibiu şi Braşov. Respectând structura obişnuită în perioada 19 mai – 4 iunie 2000, alte
două săptămâni de pregătire la Sf. Gheorghe şi jocuri de antrenament cu echipe din campionatul
intern, după care se pleacă cu trenul la Brăila pentru calificările C.E. Tineret.

3. TURNEU CALIFICARE PENTRU C.E. TINERET 2000, 02-04.06.2000, Brăila.
Clasament: 1. ROMÂNIA 6 puncte; 2. Spania 4 pt.; 3. Ucraina 2 pt.; 4. Cehia 0 pct.
Rezultate: cu Spania: 21-20 (10-10);cu Cehia: 32-21 (17-6); cu Ucraina: 29-19 (13-6)
*3 jocuri, 3 victorii.
Au jucat: TAMAŞ, GRECU, VASILE- portari, GÂLCĂ 9 gol/2 joc, BRANIŞTE 4/2,
SÂRBU 16/3, CHIRILĂ 13/3, MEIROSU 0/1, ELISEI 7/3, VARTIC 3/3, URCAN 8/3,
TRĂISTARU 7/3, NICOLAE 1/3, IORGA 8/3.
Antrenori: ROŞCA, ŞERBAN.
Echipa României se califică la TURNEUL FINAL al CAMPIONATELOR EUROPENETineret (juniori în versiunea EHF) din august 2000 în Franţa.
După turneul de calificare de la Brăila încheiat cu succes, jucătoarele vor merge la
cluburile lor pentru ultimele etape şi turneul final al Campionatului Naţional, dar şi pentru a-şi
rezolva problemele şcolare (bacalaureatul). Pregătirile finale reîncep în iulie într-o succesiune
deja clasică pentru loturile noastre:
1. Cantonament de pregătire la mare (Constanţa 10 – 22.07.2000) consacrat pregătirii
fizice şi tehnice de bază şi 2. Cantonament la Sf. Gheorghe, unde era cartierul general al loturilor
de junioare şi tineret (24.07 – 14.08.2000), încorporând aici şi un turneu de verificare la Piatra
Neamţ (04 – 06.08.2000) cu echipe de senioare din Liga Naţională.
4. TREI JOCURI DE VERIFICARE CU FRANŢA, 11, 12, 13.08.2000 - Braşov.
Joc 1, scor: 31-24 (15-14); joc 2, scor: 35-20 (16-10) şi joc 3, scor: 28-26 (12-9). *3
jocuri, 3 victorii. După cum se vede după ce ani de zile am jucat în special la tineret şi junioare,
meciuri duble de verificare-pregătire, am trecut la triple pentru o şi mai mare eficacitate şi pentru
a creşte numărul de întâlniri internaţionale şi implicit experienţa jucătoarelor. A fost un excelent
mijloc de verificare şi omogenizare cu două săptămâni înainte de C.E. .
Au jucat: GRECU, VASILE, ELISEI 13 gol/3 joc, BRANIŞTE 6/3, URCAN 9/3,
CHIRILĂ 21/3, VARTIC, GÂLCĂ 18/3, IORGA 11/3, TRĂISTARU 4/3, NICOLAE 5/3,
CIOARIC 0/1, TAMAŞ, MEIROSU 5/2, GONTARIU 0/1.
Antrenori: MARCEL ŞERBAN, SORIN RĂDULESCU.
Înainte de a pleca în Franţa echipa de tineret a României mai participă la un turneu de
senioare la Zalău (18 – 20.08.2000), în cadrul unui cantonament (14-20.08.2000) în acest oraş.
Echipa va mai sta trei zile în Bucureşti, după care va pleca în Franţa.

CAMPIONATELE EUROPENE - TINERET feminin, Ediţia a-II-a 25.0802.09.2000 Franţa. S-a desfăşurat cu 12 echipe, în două serii a şase, ale căror clasamente erau
decisive pentru clasarea în prima parte, în cea de-a doua, 5-8 sau în ultima, 8-12. De altfel, era
acelaşi sistem ca şi la senioare. “Campionii Europeni” la ediţia anterioară (1998- Slovacia), erau
şi acum cotaţi ca favoriţi. Deşi reprezenta o nouă generaţie, era şi ea laureată cu medaliile de aur
la C.E. junioare în 1999 Germania.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIA LA C.E. TINERET feminin- 2000 Franţa:
1. ROMÂNIA – Iugoslavia: 36-21 (19-12) Turul preliminar, Grupa A;
2. ROMÂNIA – Turcia: 37-23 (21-9)
3. ROMÂNIA – Norvegia: 31-28 (14-16)
4. ROMÂNIA – Rusia: 25-36 (14-17)
5. ROMÂNIA – Germania: 24-22 (14-8)

Turul preliminar, Grupa A;
Turul preliminar, Grupa A;
Turul preliminar, Grupa A;
Turul preliminar, Grupa A;

6. ROMÂNIA – Suedia: 23-15 (10-6)

Semifinala 1;

7. ROMÂNIA – Rusia: 30-28 (14-15)

Finala mare pt. locurile 1-2.

Linie de clasament – 7 jocuri: 6 victorii, 1 pierdut. Locul -IClasament final: 1. ROMÂNIA; 2. Rusia; 3. Croaţia; 4. Suedia; 5. Spania; 6. Norvegia;
7. Germania; 8. Ungaria; 9. Iugoslavia; 10. Danemarca; 11. Franţa; 12. Turcia.

ROMÂNIA LOC I, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ DE TINERET LA EDIŢIA A III-A FRANŢA 2000.
Titlu care se adaugă pentru această generaţie celui de CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la
JUNIOARE, cucerit în anul anterior (1999).

Jocul 1, ROMÂNIA – Iugoslavia: 36-21 (19-12), RII: 17-9. Un rezultat deosebit pentru
unii o surpriză mare, mai ales prin dimensiunile scorului +15 goluri. Întotdeauna Iugoslavia a
fost o forţă în handbalul mondial, câştigând de altfel prima ediţie a C.M. tineret desfăşurată în
1997 în România (echipa noastră loc III), Bronz în 1979, dar fetele noastre au făcut un joc
excelent, atât în apărare, cât şi în atac. Eficacitatea deosebită a atacului (din şapte jocuri în patru
am înscris peste 30 de goluri) a fost arma noastră principală.

Jocul 2, ROMÂNIA – Turcia: 37-23 (21-9), R-II: 16-14. Şi în acest al doilea joc am
dominat şi condus jocul în teren şi pe tabelă “de la cap la coadă”. În anii 1990 era, la toate
categoriile, o superioritate evidentă. Golaveraj impresionant în primele două jocuri, 73-44.
Jocul 3, ROMÂNIA – Norvegia: 31-28 (14-16), RII: 17-12. Începem seria jocurilor cu o
victorie muncită, dar clară, asupra unei echipe cu un palmares impresionant. În prima repriză am
fost conduşi cea mai mare parte a timpului, spre final ne-am apropiat dar, o pierdem la două
goluri diferenţă. Repriza a doua revenim şi jucăm mult mai bine, egalăm şi preluăm conducerea
chiar din start. O victorie mare şi extrem de preţioasă în clasament.
Jocul 4, ROMÂNIA – Rusia: 25-36 (14-17), R-II: 11-19. O înfrângere severă, de altfel
singura din competiţie, care punea în pericol calificarea noastră în semifinale. Acum era
obligatoriu să învingem în jocul următor Germania. Înfrângerea severă (-11 goluri) a fost
posibilă în condiţiile în care ne-am apărat foarte slab nereuşind să rezistăm la jocul în forţă al
rusoaicelor, unele cu o talie şi gabarit impresionante. Nici în atac nu am reuşit să atingem cota
noastră de până acum de peste 30 de goluri.
Jocul 5, ROMÂNIA – Germania: 24-22 (14-8), R-II: 10-14. Deosebit de motivate de
miza jocului- calificarea în semifinale şi prin asta accesul la o medalie, fetele noastre au făcut o
primă repriză de excepţie. Au condus permanent jocul, în teren şi pe tabelă, la pauză aveam un
plus de şase goluri (14-8). Apărarea a fost punctul nostru forte şi, cu deosebire, în poartă,
Florentina Grecu.
De altfel în finalul competiţiei ea va fi nominalizată cel mai bun portar al C.E. 2000
tineret. În repriza a doua scădem puţin ritmul şi concentrarea înverşunată în apărare şi o vom
pierde la patru goluri, dar zestrea din prima a fost suficientă (+6) pentru a câştiga meciul, ceea ce
era cel mai important lucru. Ne-am calificat îăn semifinale.
Clasament Turul Preliminar Grupa A: 1. Rusia 8 puncte; 2. ROMÂNIA 8 pt.; 3. Norvegia
6 pt.; 4. Germania 6 pt.; 5. Iugoslavia 2 pt.; 6. Turcia 0 pt.
O grupă grea, în care ne clasăm pe locul al doilea, la egalitate cu primul, dar cu o
înfrângere la activ, la acestea (Rusia). Vom juca în semifinala a doua, cu locul al doilea din grupa
B respectiv Suedia.
Jocul 6, ROMÂNIA – Suedia: 24-15 (10-6), RII: 13-9, din nou cu o primă repriză
deosebită în care primim doar şase goluri, câştigăm clar meciul şi calificarea cu mult visata finală
mare pentru medalii de aur. Superioritatea echipei noastre a fost de a câştiga RII cu patru goluri,
la fel ca prima. Antrenorii îşi vor permite să “ruleze” toată echipa, încercând şi unele variante
posibil de aplicat în semifinale, dar şi menajând câteva din titulare.
Suntem în finala mare pentru locurile 1-2 mai bine zis pentru aurul “planificat” la aceste
Campionate Europene de Tineret din Franţa 2000. Ne întâlnim din nou cu puternica echipă a
Rusiei, care ne învinsese în grupă la scor, cu 11 goluri (25-36). Erau deci categoric favorite, dar
acum era alt meci şi fetele noastre se vor autodepăşi.

Jocul 7, ROMÂNIA – Rusia: 30-28 (14-15), RII: 16-13. Finala Mare a C.E. De această
dată meciul s-a hotărât în repriza a doua când fetele noastre au jucat excepţional, furnizând cea
mai mare surpriză a campionatului cu atât mai mare cu cât în grupe ne-au învins la 11 goluri (2536). În prima repriză, la început jocul a fost echilibrat în minutul 15, scorul era egal dar treptat
Rusia ia un mic avantaj de un gol pe care îl va menţine până în minutul 30.
A fost şi marea surpriză a campionatului- mai ales după rezultatul din grupe (25-36).
La pauză publicul, specialiştii şi chiar rusoaicele şi-au dat seama că echipa noastră este
alta decât cea din grupă şi de unde nimeni nu ne acorda o şansă, acum totul era posibil.
Siguranţa, am spune încrederea totală poate chiar infaturarea rusoaicelor care “erau campioane
înainte de meci”, dispare şi face loc unor temeri vecine cu panica.
În aceste condiţii, repriza a doua a fost “un război total”. Se resimte şi o stare de oboseală
- al şaptelea meci în opt zile - vizibilă mai ales în apărarea rusoaicelor, fiindcă noi exact aici ne
menţinem jocul în forţă, care împinge atacul, dându-i mai multă siguranţă. Câştigăm clar repriza
a doua şi meciul cu o evoluţie de mare clasă, menţinându-ne la cota de 30 de goluri, dovedind o
bună orietare tactică şi o pregătire fizică excelentă.

ECHIPA NAŢIONALĂ femininĂ DE TINERET A ROMÂNIEI CUCEREŞTE
TITLUL DE CAMPIOANĂ EUROPEANĂ.

BRAVO FETELOR, bravo antrenorilor! Şi cu deosebire celor care le-au descoperit,
iniţiat şi promovat şi tuturor care au sprijinit echipa pentru realizarea acestei performanţe de
excepţie!

O generaţie deosebită născută în 1981-1982, din care vor juca mai târziu la echipa
naţională a senioarelor: GÂLCĂ, ELISEI, TAMAŞ, CHIRILĂ, URCAN, vicecampioane
mondiale în anul 2005 la Sankt Petersburg şi MEIROSU, GRECU, NICOLAE, BRANIŞTE,
VÂRTIC.
Este a doua mare performanţă, la această categorie, obţinută de Handbalul Românesc,
după ce la ediţia anterioară în 1998- Slovacia, generaţia născută 1979-1980 a reuşit să cucerească
primul titlu european. Şi din această generaţie (născute în 1979-1980) vor juca la naţionala de
senioare: ROXANA GATZEL, AURELIA STOICA, CRISTINA VĂRZARU, TEREZA
TAMAŞ, vicecampioane mondiale 2005 şi IONICA MUNTEANU, GABRIELA TĂNASE,
GABRIELA ROTIŞ, MIHAELA RĂCEALĂ, VALERIA MOTOGNA, SIMONA POPA.

Nu putem să nu reamintim că la această categrie, tineret-feminin. ROMÂNIA deţine, în
afara acestor două titluri de CAMPIOANĂ EUROPEANĂ şi alte două de CAMPIOANĂ
MONDIALĂ.
În 1995 – Brazilia, cu generaţia născute în 1975-1976 din care mai târziu au jucat la
naţionala României de senioare: STELUŢA LAZĂR LUCA, NARCISA LECUŞANU,
SIMONA GOGÂRLĂ, Vicecampioane Mondiale şi ALINA DOBRIN, ELENA IORGUMOISE, CRISTINA MIHAI, CARMEN AMARIEI, CARMEN NIŢESCU, ROCSANA
BERILĂ, LUMINIŢA STROE, OLIMPIA VEREŞ, ILDICO KEREKEŞ, STĂNCUŢA
GHIONEA.
În 1999 – China, cu generaţia născute în 1979-1980, vor promova la senioare: RAMONA
FARCĂU, AURELIA STOICA-BRĂDEANU, CRISTINA VĂRZARU, ROXANA GATZEL,
vicecampioane mondiale în 2005 şi TALIDA TOLNAI, IONICA MUNTEANU, SIMONA
POPA-SPIRIDON, TATIANA HORENCIUC, GABRIELA ROTIŞ, MIHAELA RĂCEALĂ.
Am făcut această recapitulare pentru ISTORIE şi pentru cei care urmăresc evoluţia spre
marea performanţă a junioarelor, la tineret şi marea performanţă, la senioare.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA LA C.E. TINERET-feminin FRANŢA 2000
LOC I, MEDALIA DE AUR - CAMPIOANĂ EUROPENĂ.

1. GRECU FLORENTINA, portar, 18 ani, Univ. Ursus Cluj, 1,83m/70kg,

0 gol/6 joc

Debut: CSŞ Craiova; profesor CONSTANTIN TOSUM.
2. VASILE GABRIELA, portar, 18 ani, CSŞ2 Buc., 1,70/61,

0/6

Debut: CSŞ 2 Bucureşti; profesor PAULA ŞTEFAN.
3. TAMAŞ TEREZA, portar, 18 ani, Silcotub Zalău, 1,86/76,

0/2

Debut: LPS Roman; profesor IOAN HOLBAN.
4. SÂRBU SIMONA, int. stg., 19 ani, Univ. Ursus Cluj, 1,78/74,

0/1

Debut: CSŞ Dinamo Braşov; profesor LENUŢA BRĂBEANU.
5. CHIRILĂ OANA, inter dreapta, 19 ani, Ursus Cluj, 1,77/74,
Debut: CSŞ Viitorul Cluj; profesor CORNEL MISĂILĂ.

49/7

6. VARTIC GEORGETA, pivot, 19 ani, CSŞ Bistriţa, 1,76/82,

5/5

Debut: CSŞ Viitorul Cluj; profesor CORNEL MISĂILĂ
7. GONTARIU ADRIANA, pivot, 18 ani, Silcotub Zalău, 1,76/73,

4/5

Debut: CSŞ Zalău; profesor DUMITRU ROMOCEAN.
8. NICULAE CRISTINA, ex. dr., 19 ani, CSŞ2 Buc., 1,69/60,

2/5

Debut: CSŞ2 Bucureşti; profesor PAULA ŞTEFAN.
9. CIOAREC CĂTĂLINA, ex. dr., 18 ani, CSŞ Galaţi, 1,75/68,

0/1

Debut: CSŞ Galaţi; profesor DAN PATACHE.
10. URCAN MIHAELA-TIVADAR, centru, 18 ani, Ursus Cluj, 1,80/70,

26/7

Debut: CSŞ Cluj; profesor CORNEL MISĂILĂ.
11. GÂLCĂ IONELA, pivot, 19 ani, Hidrotehnica Constanţa, 1,75/75,

27/7

Debut: CSŞ Constanţa; profesor CORNELIA GIURAN.
12. IORGA LUMINIŢA, ex dr., 19 ani, Fibrex P.Neamţ, 1,70/73,

26/7

Debut: CSŞ Galaţi; profesor DAN PATACHE.
13. MEIROSU DIANA, inter dr., 19 ani, CSŞ Galaţi, 1,76/76,

16/7

Debut: CSŞ Galaţi; profesor DAN PATACHE
14. TRĂISTARU FLORENTINA, inter st., 18 ani, Oltchim Rm.Vâlcea, 1,76/63,

9/4

Debut: CSŞ Turnu Severin; profesor ION MILOVAN.
15. ELISEI VALENTINA, ex. st., 18 ani, CSŞ Focşani, 1,71/68,

18/7

Debut: CSŞ Focşani; profesor RADU GEORGESCU.
16. BRANIŞTE ALINA, inter dr., 19 ani, Oţelul Galaţi, 1,75/73,

22/7

Debut: CSŞ Turnu Severin; profesor ION MILOVAN
Antrenori: MARCEL ŞERBAN, SORIN RĂDULESCU, ELENA DRĂGĂNESCU.

În echipa de aur a Campionatelor Europene (ALL-STAR TEAM):
FLORENTINA GRECU- cel mai bun portar,
OANA CHIRILĂ- cel mai bun inter dreapta.
PALMARES 1999-2000 TINERET- feminin – 19 jocuri: 14 victorii, 5 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE JUNIOARE (1999-2000). Nu a avut în acest sezon o
competiţie oficială, obţinând un răgaz pentru selecţia şi formarea unei noi echipe pe generaţia
83-84. Calendarul internaţional , deşi mai puţin redus, a oferit posibilităţi de selecţie şi pregătire,
fiind completat cu jocuri de antrenament cu echipe din campionatul de senioare Diviziile A şi B.
Aceste jocuri bilaterale sau in cadrul unor turnee la Iaşi, Baia Mare, Braşov erau nelipsite în
finalul cantonamentelor de pregătire de bază efectuate de regulă la Sfântu Gheorghe. Pregătirile
vor începe cu un prim cantonament de pregătire 7-17 nov. 1999, din care trei zile la Bucureşti
vizita medicală şi două antrenamente, apoi două săptămâni la Sf. Gheorghe de pregătire
complexă de unde se pleacă în turneul din Polonia.
1. TURNEUL DE LA GLIWICE, 18-20 noiembrie 1999 - Polonia.
Clasament: 1. Polonia; 2. Germania; 3. ROMÂNIA; 4. Ucraina.
Rezultate: cu Ucraina: 23-23 (9-9); cu Germania: 18-27 (10-14); cu Polonia: 21-30 (1013).
* 3 jocuri: 1 egal, 2 pierdute.
Au jucat: ALICE OPRIŢESCU, AMALIA SĂFTOIU, DANIELA CRAP 3/3, ROXANA
AIACOBOAIE 7/3, RALUCA IVAN 3/3, LAVINIA DOBROMIR 15/3, ADRIANA NECHITA
11/3, KINGA DEUTESCH 4/3, ANA VULTUR 1/3, SORINA TITE 5/3, OANA HERMAN 0/3,
FLORENTINA POPA 0/3, PAULA PAVAL 1/3, IOANA ARSENE 1/3, ANDREEA CIONEA
0/.... .
Antrenori: DAN PATACHE, ION ARSENE.
În anul 2000 activitatea centralizată a junioarelor va începe cu două etape de pregătire
generală: una de pregătire generală la Deva (14 febr.-5 mar.) şi o alta mai târziu la Iaşi de
pregătire specială (26 iunie – 19 iulie 2000) finalizată cu participarea la Trofeul Iaşiului cu
echipe de senioare din ţară, după care se pleacă în Franţa.
2. TURNEU FRANŢA, 11-14 iulie 2000.
Clasament: 1. Franţa; 2. Germania; 3. Danemarca; 4. ROMÂNIA.

Rezultate: cu Franţa: 20-30 (8-17); cu Germania: 20-30 (14-14); cu Danemarca: 19-25
(10-12). * 3 jocuri, 3 pierdute.
Au jucat: ADINA MIRCEA, LILIANA TÂMPLARU portari, ROXANA AIACOBOAIE
7/3, PAULA PAVAL 0/3, OANA HERMAN 23/3, LAVINIA DOBROMIR 0/3, KINGA
DEUTSCH 12/3, RALUCA IVAN 3/3, ADRIANA NECHITA 2/3, SORINA TITE 8/3,
MIHAELA VISCREANU 1/3, GABRIELA GHENEA 0/3, CAMELIA BOLDAN 0/3,
DANIELA CRAP 3/3, FLORENTINA POPA.
Antrenori: VENIAMIN LUPAN, CONSTANTIN TOSUM.
La trei zile după întoarcerea din Franţa, junioarele (născute 83-84) sunt convocate la tabăra FRH
şi M.I. de la Baia-Mare (24.07-08.08.2000), constituind grupa I (junioare mari) cu aceiaşi
profesori antrenori de până acum: VENIAMIN LUPAN şi CONSTANTIN TOSUM.
3. TURNEU TÂRNAVA, 17-19 august 2000- Slovacia.
Clasament: 1. Cehia; 2. Ungaria; 3. ROMÂNIA; 4. Slovacia.
Rezultate: cu Ungaria: 18-21 (8-10); cu Cehia: 25-26 (12-10); cu Slovacia: 25-20 (14-4).
* 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: PAULA TEODORESCU, ALIDA MIRCEA portari, ADRIANA NECHITA 23
gol/3 joc, RALUCA IVAN 12/3, PAULA PAVĂL 3/3, DANIELA CRAP 4/3, GABRIELA
GHENEA 1/3, LAVINIA DOBOMIR 12/3, KINDA DEUTSCH 0/3, OANA HERMAN 0/3,
MIHAELA VISCREANU 0/3, DACIANA CURTEANU 3/3, CRISTINA BOLDAN 8/3,
SORINA TITE 2/3.
Antrenori: MIRCEA ANTON, C-TIN TOSUM, CORNEL MISĂILĂ.
PALMARES 1999-2000 JUNIOARE – 9 jocuri: 1 victorie, 1 egal, 7 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIORILOR (1999-2000) ratase calificarea la CE 2000
din Croaţia. Ultimele jocuri ale grupei, tur-returul cu Franţa- care ne-a eliminat- au avut loc în
septembrie 1999 la Oradea 15-22 şi Dijon 18-19. Celelalte tur-returul în Belgia şi Lituania s-au
desfăşurat în sezonul 1980-1999 (informaţii la capitolul respectiv din sezonul anterior).
În acest sezon, 1999-2000, erau programate calificările pentru CM 2001 din Franţa, de
altfel obiectivul principal al seniorilor asupra căruia s-a îndreptat atenţia maximă a celor
implicaţi, în speranţa că de această dată nu vom mai rata turneul final.
Antrenorii rămân aceeaşi CEZAR NICA şi NICOLAE MUNTEANU, dar vor fi
supervizaţi de LASCĂR PANĂ, care revine la lotul naţional al seniorilor, acum ca Director

Tehnic. Programul de pregătire va începe cu un preludiu în luna septembrie, meciul amical cu
Germania, partidă care va rămâne fixată în calendar până în zilele noastre .
1. AMICAL CU GERMANIA, 9 septembrie 1999-BIBERACH (19-25). Meciul a fost
deosebit de spectaculos şi echilibrat, deşi trebuie să recunoaştem că Germania avea un plus de
valoare şi ca echipă şi ca individualităţi. Mai concret, Germania era vicecampioană europeană,
chiar în sezonul trecut, în timp ce noi nu ne-am calificat la turneul final Italia, 1998.
Presa germană a remarcat cu plăcută surprindere că România are în continuare echipă
competitivă deşi după cele patru titluri de campioni mondiali (1961, 1964, 1970, 1974) se
depărtase mult de podium. Spectatorii au aplaudat la scenă deschisă ambele echipe pentru
spectacolul oferit, în deplin spirit de fair-play.
Băieţii noştri, putem spune că şi-au adepăşit valoarea momentului, au meritat aplauzele
spectatorilor şi elogierile presei.
Au jucat: SORIN TOACSEN, VALENTIN CIORÂŢĂ, ŞTEFAN LAUFCEAC în poartă,
ADRIAN RACOVIŢEAN, LEONARD BIBIRIG, ALEXANDRU DEDU 1 gol, OVIDIU
MIHĂILĂ 2, FLORIN LUCA, SANDU IACOB, PETRU POP 1, MIRCEA MURARU 7,
GABRIEL BĂRĂSCU 1, ADI POPOVICI 2, ROBERT LICU 5.
Antrenori: PETRE IVĂNESCU, CEZAR NICA.
O surpriză (care se va realiza integral doar peste 4-5 ani) pe banca tehnică a naţionalei,
marele nostru jucător al anilor 1960-1970 PETRICĂ IVĂNESCU, dublu campion mondial; a
avut o carieră strălucită ca jucător şi mai ales ca antrenor în Germania cu Borusia Dortmund.
2. JOC TUR-RETUR cu Franţa, CALIFICĂRI C.E. 2000, jocul tur la Oradea: 15-22
(7-11), 1 septembrie 1999, returul la Dijon: 18-19 (9-9), 19 septembrie 1999.
Deşi cele două partide au fost înregistrate la sezonul 1998-1999 unde vom găsi rezultatele,
formaţia noastră şi marcatorii, revenim cu un scurt comentariu. Desigur, matematic mai avem
şanse de calificare la C.E. CROAŢIA 2000. Era foarte simplu, victorii cu Franţa, şi acasă şi în
deplasare, dar era vorba de o utopie, la ora aceea Franţa era peste noi cu o clasă. Dar şi aceste
calcule super-optimiste se năruie repede. În tur la Oradea, pierdem fără drept de apel la şapte
goluri. Ce să mai spunem, când în repriza I, am înscris doar şapte goluri, deşi avem o linie de 9
metri apreciată ca de mare eficacitate: IACOB, MURARU, LUCA. În repriza a dou-a, echipa se
mişcă ceva mai bine, dar nu ne putem apropia la mai mult de trei goluri. În retur, la Dijon, băieţii
vor evolua mult mai bine; eliberaţi de miza jocului (clasamentul final era făcut deja) vor juca
întreaga partidă de la egal la egal, la pauză era 9-9. Finalul meciului de la Dijon, a fost dramatic.
Cu două minute înainte conduceam cu 18-17. Urmează un pas la intercepţie şi suntem egalaţi
(18-18). Ne era bun şi un egal, ca performanţă, cu viitorii campioni mondiali, dar MURARU,
golgeterul nostru (12 în cele două jocuri) vrea mai mult, riscă, dar ratează. Francezii contraatacă
şi înscriu pe fluierul final. Rezultat final: 18-19!

Pierzând ambele jocuri (acasă-deplasare) echipa noastră ocupă locul 3 în serie şi ratează
calificarea la CE.
Au jucat: SORIN TOACSEN, ŞTEFAN LAUFCEAC, ELIODOR VOICA, LEONARD
BIBIRIG, ALEXANDRU DEDU 4 gol/ 2 joc, OVIDIU MIHĂILĂ 4/2, MIRCEA MURARU
12/2, SANDU IACOB, PETRE POP 4/2, EREMIA PÂRÂIANU 1/2, ADI POPOVICI 2/2,
TITEL RĂDUŢĂ 3/2, VALENTIN CIORÂŢĂ, FLORIN LUCA 3/1, ADRIAN
RACOVIŢEANU 0/1.
Antrenori: PETRE IVĂNESCU, CEZAR NICA.
3. TURNEU ÎN OLANDA, 15-19 decembrie 1999- HARREM.
Clasament: 1. Olanda; 2. Polonia; 3. ROMÂNIA; 4. Islanda; 5. Italia; 6. Egipt.
Rezultate: cu Olanda: 22-29 (13-14); cu Islanda: 22-23 (8-12); cu Egipt: 28-22 (15-13);
cu Polonia: 25-26 (11-13); cu Italia: 20-20 (12-10). * 5 jocuri: 1 victorie, 1 egal, 3 pierdute.
Au jucat: LAUFCEAC, DRAGOMIR, CRISTIAN, CIAN, RACOVIŢEANU, BIBIRIG,
MIHĂILĂ, LUCA, BĂRĂSCU, CÂRSTOIA, FORTUNEANU, RADU, COSTEA, PETREA,
IORDAN, IACOB (cel mai bun jucător al turneului).
Antrenori: NICA, MUNTEANU.
4. DUBLA CU MACEDONIA, 29 şi 30 decembrie 1999- Oradea, scor primul joc: 2523 (13-13), al doilea: 31-23 (16-11). *2 jocuri, 2 victorii.
Excelente meciuri de verificare cu o săptămână înainte de începerea întâlnirilor tur-retur
din grupa de calificare pentru CM 2001 din Franţa. La Oradea se stabilise cartierul general al
pregătirlior şi locul unde vom susţine “acasă” meciurile de calificare, având condiţii deosebite şi
susţinere totală a suporterilor.
Au jucat: LAUFCEAC, DRAGOMIR, CIORÂŢĂ, RACOVIŢEANU 3 gol/2 joc,
BIBIRIG 6/2, MIHĂILĂ 2/2, LUCA 2/2, POPOVICI 5/2, POP 7/2, TASE 2/2, FORTUNEANU
2/2, COSTEA 7/2, PETREA 5/2, IACOB 0/1, SOANCA 1/2.
Antrenori: NICA, MUNTEANU.
Director tehnic: LASCĂR PANĂ.
5. JOCURI TUR-RETUR DE CALIFICARE PENTRU C.M. FRANŢA 2001.
Repartizaţi prin tragere la sorţi din urne valorice în grupă cu Cehia, Slovacia şi Italia,
urma să jucăm tur-retur cu fiecare la distanţe de 4-5 zile. Un program dens, cu şase jocuri, plus
deplasări în mai puţin de o lună (05.01-23.01.2000). De această dată, scăpând de Franţa, aveam
şanse mai mari de calificare, mai ales că mergeau mai departe două echipe. Italia nu conta

(ziceam noi), cu Slovacia - anul trecut, i-am învins la noi cu 26-19 şi am pierdut în deplasare cu
21-23, iar Cehia avea o echipă mult întinerită. Din păcate, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu
cea de pe teren.
5.1 JOC TUR-RETUR CU CEHIA: la Oradea în 05.01.2000, scor: 25-18 (13-10); la
Louny în 08.01.2000, scor: 20-32 (9-17); total: 45-50 (-5). * 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Conform pronosticurilor, învingem Cehia la Oradea, şi pierdem în deplasare la un scor neaşteptat
de mare, 12 goluri, care vor alterna mult în clasamentul final, unde am căzut pe locul III la
golaveraj. Era evident că băieţii nu aveau deloc atracţie pentru jocul de apărare. Puţini jucau cu
anagajament total, mulţi erau relativ uşor depăşiţi. Încasam la fiecare joc în jur de 30 de goluri.
TOACSEN, care nu a mai venit după jocul al doilea şi LAUFCEAC, exemplu de
conştiinciozitate şi devotament.
Au jucat: IANOŞ, LAUFCEAC, RACOVIŢEANU, BIBIRIG, DEDU, LUCA,
POPOVICI, POP, COSTEA, PETREA, IACOB, CIAN.
Antrenori: PANĂ, NICA, MUNTEANU.
5.2 JOC TUR-RETUR CU SLOVACIA: la Michalovce în 12.01.2000, scor: 15-19; la
Oradea în 16.01.2000, scor: 26-24 (15-9), total: 41-43. * 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut. În
calculele noastre prevedeam cel puţin două victorii în deplasare pentru calificare şi bineânţeles să
câştigăm totul acasă. Jocul pierdut cu Slovacia ne-a pus pus în mare dificultate, şansele noastre
scăzând foarte mult.
5.3 JOC TUR-RETUR CU ITALIA: la Trieste în 19.01.2000, scor: 22-26 (12-14); la
Bucureşti: 27-24 (17-15), total: 49-40 (+9). * 2 jocuri: 1 victorie, 1 pierdut.
Înfrângerea de la Trieste cade ca o bombă. Nimeni nu putea crede că am pierdut la patru
goluri cu Italia, care era foarte departe de a fi o forţă în lume, ba mai mult era încadrată la
începători. Totuşi când ne-am dumerit, am văzut că îşi făcuseră o echipă bună care, cu antrenorul
croat CSABAR, a progresat foarte mult. Se spulberă orice speranţă şi, din păcate consemnăm a
treia necalificare la un turneu final de Campionat Mondial.
Au jucat: LAUFCEAC, DRAGOMIR, CIORÂŢĂ portari, RACOVIŢEANU 10 goluri/2
jocuri, BIBIRIG 1/2, MIHĂILĂ 3/2, LUCA 1/1, POPOVICI 3/1, POP 11/2, FORTUNEANU
10/2, COSTEA 4/2, PETREA 0/1, CIAN 0/2, SOANCA 0/1.
Antrenori: CEZAR NICA, NICOLAE MUNTEANU.
Director tehnic: LASCĂR PANĂ.
Clasament: 1. Cehia 8 puncte; 2. Slovacia 6 pt.; 3. ROMÂNIA 6 pt. (la egalitate de
puncte conta golaverajul între cele două echipe) cu 41-43 golaveraj pentru Slovacia; aceasta se
clasează înaintea noastră; 4.Italia 4pt.

Am ratat calificarea fiindcă nu am reuşit nici o victorie în deplasare, nici cel puţin cu
Italia.
6. TURNEUL DE LA INNSBRUCK, 18-20.08.2000, Austria. Competiţie importantă în
Europa, cu participarea a două echipe (Iugoslavia şi Spania), calificate la turneul final al J.O.
2000 care urma să înceapă peste trei săptămâni la Sydnei.
Clasament: 1. Iugoslavia (loc 4 la J.O. Sydney); 2. Spania (loc 3, medalie de Bronz la
J.O.); 3. ROMÂNIA; 4. Austria.
Rezultate: cu Iugoslavia: 24-32 (12-17); cu Spania: 19-31 (8-13); cu Austria: 24-23 (1311). * 3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: IORDAN, DRAGOMIR, LAUFCEAC portari, MURARU 12 goluri/3 jocuri,
MIHĂILĂ 9/3, IACOB 14/3, BĂICEANU 17-3, POPOVICI 7/3, TOMA 0/3, COSTEA 0/3,
LUCA 3/3, BĂRĂSCU 0/3, PETREA 2/3.
Antrenori: CEZAR NICA, NICOLAE MUNTEANU.
Director tehnic: LASCĂR PANĂ.
PALMARES 1999-2000 – 19 puncte: 7 victorii, 1 egal, 11 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET- masculin 1999-2000 avea ca obiectiv
principal şi am spune obligatoriu calificarea pentru turneul final al Campionatelori Europene de
tineret (junior, în versiunea EHF) din Germania- august 2000. Pentru aceasta trebuia să se
claseze pe locul I în grupa de la Baku-Azerbaidjan din mai 2000. Era însă o grupă grea, în care
trei echipe de forţe aproximativ egale- Croaţia, Ucraina şi România -luptau pentru un singur loc.
Exista, totuşi, o favorită- Croaţia, care a şi confirmat, ocupând primul loc. Din păcate, ratăm
pentru a doua oară consecutiv calificarea la turneul final al C.M.-tineret.
1. DUBLA CU UNGARIA, 18-19 mai 2000- VAROŞI.
Jocul 1, scor: 29-33 (16-17) RII: 13-16; Jocul 2, scor: 21-26 (6-16). * 2 jocuri, 2 pierdute.
Au jucat: IONUŢ COADĂ, VASILE VIMAN, TAMAŞ MARCHIŞ- în poartă,
MARIAN FILIP 7 goluri (4 joc 1, 3 joc 2), IULIAN STERIU 2 (1+1), ALEXANDRU
DIMACHE 1 (1+0), FLORIN NICOLAE 1 (1+0), MARIUS KOVACS 3 (3+0), CRISTIAN
ADOMNICĂI, GEORGE NICOLAE 1 (1+0), IONEL ROŞCA 2 (2+0), OVIDIU PAVEL 6
(5+1), GHEORGHE IRIMESCU 16 (9+7), LAURENŢIU TOMA 10 (4+6), MARIUS
STAVROSITU.
Antrenori: AIHAN OMER, VLAD CABA.

2. TURNEU CALIFICARE pentru C.E. Tineret, 18-19 mai 2000-BACU.
Clasament: 1. Croaţia 6 puncte; 2. ROMÂNIA 4 pt.; 3. Ucraina 2 pt.; 4. Azerbaidjan 0 pt.
.
Rezultate: cu Croaţia: 21-30 (11-15); cu Azerbaijan: 35-25 (21-13); cu Ucraina: 26-24
(14-13). * 3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
S-a calificat numai ocupanta primului loc, respectiv Croaţia.
Au jucat: TAMAŞ MARCHIŞ, VASILE VAIMAN, IONUŢ COADĂ- portari, MARIAN
FILIP 15 goluri/3 jocuri, MARIUS KOVACS 6/3, OVIDIU PAVEL 8/3, LAURENŢIU TOMA
16/3, GHEORGHE IRIMESCU 11/3, ALEXANDRU DIMACHE 3/3, MARIAN FILIP 15/3,
IOAN ROŞCA 11/2, MARIUS STAVROSITU 3/3, GEORGE NICOLAE 9/3, IULIAN STERIU
0/3.
Antrenori: AIHAN OMER, VLAD CABA;
Conducător: LASCĂR PANĂ.
PALMARES 1999/2000 Tineret masculin – 5 jocuri: 2 victorii, 3 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIORILOR nu a avut în sezonul 1990-2000 o competiţie
oficială (C.E.) şi a continuat însă parcursul de pregătire al generaţiei lor (n.81-82). Program
început în anul 1996 cu o vastă acţiune de depistare şi selecţie şi continuat în 1997 şi 1998, cu
stagii de pregătire centralizată, sub conducerea aceloraşi antrenori: LIVIU GUGLEŞ – Vaslui şi
SABIN DACĂU – Oradea. Obiectivele principale pentru toţi aceşti patru ani erau: selecţia şi
formarea unor juniori talentaţi cu perspective de a promova la naţionala de seniori. Pentru a li se
asigura un cadru propice de dezvoltare au fost grupaţi într-o echipă care se dorea competitivă la
nivelul fiecărei etape de vârstă prin care treceau. În sezonul 1999-2000, anul al patrulea de
activitate centralizată, s-a început cu un turneu apreciat ca un adevărat „maraton handbalistic”
(10 meciuri şi trei antrenamente în nouă zile).
1. TURNEU ÎN GERMANIA, BELGIA ŞI LUXEMBURG, 25.10-05.11.1999. S-a
plecat în ziua de 25 octombrie, ora 7 dimineaţa, cu autocarul şi s-a ajuns în ziua de 26, ora 12, în
Germania, la Ehinger, unde, în aceeaşi zi, la 19 a avut loc primul meci:
ROMÂNIA JUNIORI cu S.V. EHINGER (Seniori, Liga a III-a): 33-27 (15-18).
Turneul continuă în Franţa, la 27 octombrie cu două locuri:
ROMÂNIA JUNIORI (n.82-83) – S.C. St. DIE (Seniori, Liga a II-a): 39-20 (18-9); cu
ASPT NANCY (Seniori, Liga a II-a): 26-26 (13-13)

În continuare în LUXEMBURG,la invitaţia clubului din pima Ligă,HC. Fraternelle,unde
era antrenor, românul OTTO HELL, acum Asistent la Facultatea de Ed. Fizică din
LUXEMBURG. Aici, echipa noastră participă la un tuneu fulger, 2 x 15 minute în serii, şi 2 x 25
min. în semifinale şi finale.
ROMÂNIA JUNIORI – METTLACH (Germania – n.81-82): 10-8 (4-4); cu HC.
Fraternelle: 18-10 (9-5); cu CREPS Nancy (Franţa): 26-8 (15-0); cu CREPS Rombas
(Franţa): 19-11(10-6); cu SC Kosice (Slovacia, n.81-82): Finala 20-12 (11-7)
Echipa României Juniori 82-83 cucereşte primul loc şi primeşte o frumoasă cupă
„Challenge Carlo Bub”. La invitaţie Federaţiei din LUXEMBURG, juniorii noştri susţine
douăiuri cu echipa naţională similară.
ROMÂNIA JUNIORI – LUXEMBURG: 33-19 (16-20) în ziua de 2 mai 1999 şi
LUXEMBURG: 33-26 (13-13) în ziua de 3 mai 1999
În nouă, echipa României juniori (82-83), a susţinut 10 meciuri (unele cu timp redus),
înregistrâng opt victorrii, un egal, unul pierdut, din care doar două interţări (cu LUX.) *2 jocuri,
2 victorii. S-au evidenţiat: PANAZAN, TRUICĂ, ŞANIA, SABĂU, MIHAI, JURCĂ RAREŞ,
SAVLOVSCHI, MAZILU VIOREL, STAMATE IULIAN, ABUTOAIE GEORGESCU.
Antrenori: LIVIU GUGLEŞ, SABIN DACĂU, TEUŢAN.
-

În primăvără un nou trial (7-10.03.2000) şi două meciuri cu România juniori (80-81),
cu victorii împărţite.
În perioada 11-26.06.2000 se participă la o tabără sportivă-şcolară (cantonament) la
Oradea, cu nu mai puţin de 28 juniori (n.82-83), din care vor fi selecţionaţi cei 16
pentru un turneu în Belgia.

2. TURNEUL INTERNAŢIONAL 28.06-05.07.2000, EEKLO, Belgia
Au participat opt echipe, dintre care cinci de club şi trei selecţionate. Avem o singură
înregistrare din acest turneu.
ROMÂNIA JUNIORI – BELGIA: 31-33 (15-12)
Au jucat: HAMZA, ŞANIA, DEDU, BOGDAN, TRUICĂ, SAVLOVSCHI, ANDREI,
ABUTOAIE, STAMATE.
-În perioada 20.07-10.08.2000 revine la locurile de geneză şi participă efectiv la Tabăra
F.R.H. – M.E.N. la Oneşti. Va executa un program special de antrenamente şi meciuri de
verificare cu: Univ. Bacău şi Relonul Săvineşti. Urmează transferul echipei la Oradea, patru zile
pregătire, cu două jocuri de verificare cu: Poli Timişoara şi cu România seniori: 28-23 (17-16)
!!!, după care se plecă în Slovacia.
3. TURNEUL INTERNAŢIONAL JUN., 19-21.08.2000, Bratislava, Slovacia

Rezultate: cu Slovacia: 25-21; cu Ungaria: 34-27; cu Cehia: 25-21; cu Austria: 28-18; cu
Ucraina: 34-13. *5 jocuri, 5 victorii.
Echipa noastră se clasează autoritar pe primul loc.
S-au remarcat: ŞANIA, JURCĂ, TRUICĂ, ANDREI, GEORGESCU, STAMATE I. şi
GHEORGHE ROMAN mai nou venit.
Am detailat mai mult etapele de pregătire şi nu numai cele competiţionale parcurse de
această generaţie, dorind să oferim un program model al parcursului unei generaţii de la 14, 15
ani la 18, 19 ani. Selecţia, pregătirea, formarea şi lansarea în performanţă apar ca un tot uNIŢĂr,
pe un ciclu de patru ani, motiv pentru care, continuitatea aantrenorilor este esenţială şi în cazul
acesta noi am avut-o prin prezenţa antrenorilor: LIVIU GUGLEŞ şi SABIN DACĂU din primele
zile de selecţie (1996), până la performanţa la nivel de juniori (locul IV la C.E., 2001).

CUPE EUROPENE
1999-2000

CUPA CAMPIONILOR

La feminin, OLTCHIM (fost CHIMISTUL) Râmnicu Vâlcea, antrenori: BOGDAN
MACOVEI, PETRE BERBECARU, după ce reuşise trei ani la rând performanţa de a ajunge în
grupele Ligii iese acum chiar din primul joc în 1/16, deşi în deplasare obţinuse un egal.
1. În şaisprezecimi 1/16, cu VOLGOGRAD AKAVA- Rusia, primul joc în deplasare: 2626 (10-12), acasă: 19-22 (7-8), total: 45-48.
Bineînţeles că după egalul 26-26 la Volgograd încrederea într-o calificare uşoară a
crescut până la limita maximă care te face să abordezi periculos de relaxat returul.
Aşa a fost, deşi este greu de crezut să pierzi acasă latrei goluri, după ce în deplasare a-i
obţinut un egal. Echipa din Râmnicu Vâlcea, de acum OLTCHIM părăseşte din primul joc Cupa
Campionilor.
La masculin, MINAUR Baia Mare, scutită de turul preliminar eliminatoriu, iese însă din
primul joc în 1/16, ratând posibilitatea de a accede în grupele Europene.

1. În 1/16, cu KAUSTIK Volgograd, acasă: 22-22 (13-11), în deplasare: 15-22 (5-10),
total: 37-44 şi părăseşte competiţia, la un gol de grupe.

CUPA CUPELOR

La feminin, OŢELUL Galaţi, trece în 1/16 de PLOVDIV, în 1/8 de Ionias- Grecia, dar în
sferturi (1/2) este eliminată de IKAST- Danemarca.
1. În primul joc 1/16, cu AGROTEL PLOVDIV- Bulgaria, în deplasare: 26-22 (10-11),
acasă: 24-25 (13-13), total: 50-47 şi calificarea, dar nu putem să nu observăm că Oţelul câştigă în
deplasare la patru goluri şi pierde acasă la un gol, calificându-se cu golurile din deplasare.
2. În optimi 1/8, cu O.F.M. IOANIS- Grecia, acasă: 31-20 (15-10), în deplasare: 27-24
(14-11), total: 58-44.
3. În sferturi, cu IKAST BORDING- Danemarca, la Galaţi: 18-20 (6-6), la Ikast: 22-23
(10-10), total: 40-43 şi în acest an este eliminată înainte de semifinale- unde ajunsese de trei ori
în anii anteriori.
La masculin, STEAUA Bucureşti, antrenori: ŞTEFAN BIRTALAN, NICOLAE
MUNTEANU, exceptată de turul eliminatoriu intră în turul II- 1/16, de care trece relativ uşor,
dar în optimi este eliminată de o echipă din Spania, care era în primele locuri în Europa.
1. În 1/16, cu Besiktaş- Istanbul, în deplasare: 23-20 (11-9), acasă: 27-21 (12-11), total:
50-41.
2. În 1/8 optimi, cu PORTLAND SAN ANTONIO, în deplasare, la PAMPLONA: 25-18
(11-7), la Bucureşti în sala IOAN KUNST-GHERMĂNESCU: 29-17 (13-10), total: 35-54 şi iese
din competiţie eliminată de echipa care va cuceri Cupa Cupelor şi care, în viitorul apropiat va fi
una dintre cele mai bune din lume, la masculin.

CUPA E.H.F.

La feminin, SILCOTUB Zalău, antrenor: GHEORGHE TADICI, trece de turul I 1/16
şi de optimi, dar este eliminată în turul III, sferturi 1/4 de o echipă din Norvegia.
1. În 1/16, cu ITROTTARFELAG STJORNAM- Insulele Feroe, ambele meciuri în
deplasare la KLAKSVIK: 38-19 (21-9) şi 46-19 (24-10), total: 84-38.

2. În optimi 1/8, cu SOSMICA GLIWICE- Polonia, în deplasare: 26-26 (12-15), acasă:
25-23 (10-11), total: 51-49, valificare la două goluri după un egal în deplasare.
3. În sferturi 1/4, cu TERTMES IDRETTSLAG- Norvegia, acasă: 31-26 (15-14), în
deplasare la BERGEM: 19-26 (9-18), total: 50-52. De această dată este eliminată la două goluri.

CUPA ORAŞELOR – „CITY CUP”

Consemnam in acest an 2000 UN MARE SUCCES AL ECHIPEI RAPID C.F.R.
BUCUREŞTI CARE CUCEREŞTE O CUPĂ EUROPEANĂ, CITY-CUP, realizând această
performanţă deosebită FĂRĂ ÎNFRÂNGERE. Trofeul, o splendidă cupă argintată, rămâne
definitiv în vitrina Clubului Rapid, deoarece din sezonul următor îşi schimbă denumirea în
CHALLENGE CUP.
Este a treia cupă europeană, la handbal pentru Clubul Rapid, după Cupa Campionilor
Europei în 1964, antrenor: GABRIEL ZUGRĂVESCU şi Cupa IHF în 1993, antrenori:
TIBERIUS MILEA, NICOLAE DIACONU. Interesant este că şi trofeul cucerit în 1993 a rămas
definitiv la Rapid, fiindcă din anul următor îşi va schimba denumirea din Cupa IHF în Cupa
EHF, odată cu înfiinţarea Federaţiei Europene de Handbal.
La feminin, RAPID Bucureşti, antrenori: VASILE MĂRGULESCU, CONSTANTIN
POPESCU „PILICĂ”, scutită de primul tur, datorită punctajului superior obţinut de echipele
româneşti în aceste competiţii, face o bună „încălzire,” debutând cu două victorii, ambele în sala
din Giuleşti, în dauna tinerei echipe din Minsk.
1. În optimi 1/8, cu ARKATRAN MINSK- Belarus, ambele jocuri la Bucureşti: 50-29
(25-12) şi 42-23 (22-15), total: 92-52, calificare cu 2 victorii la scor.
2. În sferturi 1/4, cu CERCLE DIJON- Franţa, primul joc în deplasare: 23-20 (13-12),
acasă: 28-23 (14-10), total: 51-43, două victorii clare.
Sorţii au hotărât pentru Rapid un adversar de clasă din handbalul francez. Vedeta echipei
era VERONIQUE PECQUEX, căpitanul echipei, dar şi al naţionalei, care contribuise substanţial
ca Franţa să devină vicecampioană mondială în 1999, învingând şi echipa României de două ori.
Cele două victorii ale Rapidului au fost apreciate în presa noastră ca o răzbunare a celor două
înfrângeri ale naţionalei noastre la C.M. 1999, cu cinci luni înainte
„Victoria Rapidului în deplasare, la Dijon a fost o mare surpriză în rândul specialiştilor
dar şi a caselor de pariuri din Franţa. Avansul de trei goluri (23-20) părea decisiv pentru
calificare. Pentru cei din jurul echipei nu a fost însă o surpriză, încă din startul competiţiei
antrenorii POPESCU şi MĂRGULECU nu şi-au propus altceva decât victorie în toate meciurile,
excluzând orice calcul de genul. Se merge la victorie şi în deplasări şi bineînţeles acasă.

3. În semifinale, cu Z.R.K. OSIJEK- Croaţia, din nou primul joc în deplasare: 28-19 (158), acasă: 28-24 (16-10), total: 56-43, calificare în finală, cu două victorii de necontestat.
Şi de această dată credinţa că „noi ne calificăm cu victoria în deplasare” a fost mai
puternică, chiar dacă în teren la început situaţia nu ne-a fost deloc favorabilă, în primele 16
minute am fost conduşi la 3-4 goluri diferenţă.
Fetele au trebuit să suporte presiunea extremă a unei săli arhipline cu suporteri fanatici
care făceau un zgomot asurzitor, dar şi (să zicem) ezitătărilor arbitrilor, supuşi şi ei presiunii
tribunelor. Repede vom pune stăpânire pe joc şi vor câştiga la scor (nouă goluri), în timp cu
tribunele amuţesc.
4. În finală, cu RANDRES H.K., primul joc la Bucureşti: 30-25 (11-11), în deplasare: 2626 (12-12), total: 56-51 şi returul în deplasare 26-26 (12-12) cu un total de 56-61 Rapid CFR,
cucereşte o cupă europeană – City Cup, fără înfrângere.
„Mare succes pentru Rapid (30-25) în meciul tur al finalei CITY-CUP, cu echipa din
Randers-Danemarca, ţară care a inventat handbalul de sală.O victorie importantă, cu un avans
preţios de 5 goluri, într-un joc spectaculos, dar aprig disputat încheiat cu o splendidă –aerianăîntr-un final pe cre l-am dominat categoric. Toate acestea în faţa unei săli arhipline, cum nu a
mai fost de mult în Giuleşti şi a unei galeri euntuziaste care nu a încetat o clipă să-şi susţină
echipa favorită în duel sportiv cu mica galerie a oaspetelor condusă de dl. ambasador al
Danemarcei în România.
În meciul retur de la Randers, deşi Rapidul avea de apărat un plus de cinci goluri, nici o
clipă, nu a ţinut de minge, reuşind să piardă la un scor cât mai mic. Consecvente ideei de joc
ofensiv la victorie şi în deplasare au jucat pe cartea atacului. În final reuşesc un egal, 26-26.
În final, un fapt poate unic: după meci, la bufetul din holul sălii, micuţa noastră galerie
(cam 30 de români) s-a felicitat cu „adversarii” şi au băut o bere împreună, schimbând impresii,
dar şi insigne şi fulare. Luni noaptea, după ora două, la Aeroportul Otopeni, fetele au o mare
surpriză: erau aşteptate (încă de la ora 22:30) de un grup masiv de suporteri, cca 500, „echipaţi”
cu pancarde, steaguri, artificii, cântând imnul clubului. Respectându-şi promisiunea de a fi
prezent cu flori la fiecare întoarcere a echipei după meciurile din deplasare (şi aşa a fost).
Ministrul Transporturilor de atunci, TRAIAN BĂSESCU le aşteaptă cu trandafiri în culorile
clubului şi în salonul de onoare se ciocneşte o cupă de şampanie. Au fost prezenţi şi şeful Gării
de Nord, şeful aeroportului şi un preşedinte de club, fericit, MIHAI ZAHARIA, un înfocat
suporter al echipei de handbal care urmărea meciurile din deplasare ...la telefon. Dădea din trei în
trei minute semnal să afle scorul şi ce se mai întâmplă.
Ziua de 28 mai 2000 rămâne în istoria Clubului şi în cartea de Onoare a Istoriei
Handbalului Românesc: RAPID CFR câştigă o cupă europeană, fără înfrângere.
Au jucat în toate meciurile şi au înscris în finală, tur-retur: CRISTINA DOGARU,
CARMEN PETRESCU în poartă, ALINA DOBRIN 8 goluri (5 în joc 1, 3 în joc 2), CRISTINA

MIHAI 11 (8+3), MONICA IACOB 12(5+7), ELENA IORGU-MOISE 10 (5+5), CORINA
OCOŞ 3(2+1), NICOLETA GÂSCĂ, FLORICA PREDA, ADINA MĂRGULESCU.
Antrenori: VASILE MĂRGULESCU, CONSTANTIN POPESCU PILICĂ.
Au mai făcut parte din lotul echipei şi au ajutat în mod deosebit în pregătire: SILVIA
MANESCU, ANDREEA GRASS, FLORICA VASILE (accidentată), GEORGETA MILITARU,
ANA-MARIA CIOBANU, ELENA IVAN, GABRIELA BĂJENARIU, ultimele trei provin din
echipa de junioare a clubului, antrenoare SULTANA AIACOBOAIE.
La masculin, nu am înscris echipă în Cupa Oraşelor.

ARBITRI ŞI OBSERVATORI ROMÂNI ÎN CUPE EUROPENE
Un număr de patru cupluri de arbitri au condus 22 de partide: PLEŞA – PRIPAS, 7 din
care 3 în grupele Ligii; ŞERBU – DOBRE, 7 din care 2 în grupe şi o finală Cupa E.H.F.;
PAVEL – STATE, 4 meciuri. Cinci observatori (delegaţi E.H.F.) au fost promovaţi la 11
meciuri: JAN MATEESCU 5, VASILE STÂNGĂ 2, VALTER DĂNCESCU 2, CLODEL
FROLLO 2, MARIN MARIN 2.

2000-2001 ACTIVITATEA INTERNĂ. În CAMPIONATUL NAŢIONAL (C.N.),
ediţia 43- LIGA NAŢIONALĂ (4) vor fi din nou modificări în sistemul de organizare, dar nu
esenţiale.
La feminin: s-a jucat tot cu 12 echipe, tur-retur, cu 22 de etape săptămânale şi turnee pe
grupe valorice, 1-6 şi 7-12, cu un clasament final cumulat, după 27 etape.
La masculin: s-a jucat tur-retur, cu 12 echipe, în 22 etape săptămânale şi trei turnee (între
tur şi retur) alte 11 jocuri, în total 33. Aceasta a fost planificarea, însă, deoarece echipa CSU
Constructorul Oradea a fost eliminată, s-au jucat doar 30 etape.
C.N. senioare. Ediţia 43, 2000-2001 (Liga Naţională 4), feminin.
1. SILCOTUB Zalău – antrenor: GHEORGHE TADICI;
2. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antrenori: MARIA TÂRCĂ, ION GHERHARD;
3. FIBREX MILON Săvineşti – antrenor: ALEXANDRU MENGONI;
4. UNIVERSITATEA REMIN Deva; 5. RAPID Bucureşti;
6. HIDROTEHNICA Constanţa; 7. OŢELUL Galaţi; 8. Univ. URSUS Cluj;

9. RULMENTUL Braşov; 10. ERA Baia Mare; 11. RAT ANTILOPA Bucureşti; 12. CSM Iaşi.
Clubul Sportiv Silcotub Zalău, campion naţional la senioare. Jucătoare: TALIDA
TOLNAI, MIHAELA CRACANĂ, MIHAELA IGNAT, VALERIA MOTOGNA, RAMONA
FARCĂU, SANDA CRISTE, SIMONA POPA, ALINA JULA, MARCELA POPESCU,
DANIELA GABOR, ALINA MĂIEREAN, MARILENA PĂTRU, DOINA ROMAN, ANAMARIA POPA, RALUCA IVAN, DOINA MORAR, CORINA MILOIU, ANGELA PICU.
Trofeul SIMONA ARGHIR SANDU-golgeter campionat, CAMELIA TĂTAR-BUCUR
Fibrex Săvineşti.
Primul titlu de campion pentru echipa din Zalău, după aproape 40 de ani de la atestarea
primelor meciuri de handbal în acest oraş. Echipa s-a înfiinţat în anul 1978 sub numele de
DIDACTICA (antr. Gheorghe Tadici) şi a jucat în calificări promovând în Divizia B chiar în
anul următor, 1979. Îşi schimbă denumirea în TEXTILA (1980) şi promovează în Divizia A
(astăzi Ligă Naţională), după patru ani (1984). În 1986 retrogradează în B, dar revine în prima
categorie în 1988 şi rămâne acolo pânâ în zilele noastre, 2008. Pentru prima oară urcă pe podium
în anul 1990 (loc III) şi în continuare, în 11 ani, se clasează de nouă ori pe podium (şase locuri II
şi trei locuri III). În al 20-lea an de activitatea în Diviziile B şi A echipa din Zalău cucereşte
primul titlu de campioană naţională împlinind visul şi activitatea tuturor jucătoarelor, a celor din
jurul echipei şi în special a antrenorului GHEORGHE TADICI, alături de ea, cu excepţia unei
scurte perioade în 1981-1982.
C.N. seniori Ediţia 43, 2000-2001 Liga Naţională IV masculin.
1. CSA STEAUA Buc. – antr: ŞTEFAN BIRTALAN, NICOLAE MUNTEANU;
2. HC FIBREX NYLON Săvineşti – antr.: LIVIU PARASCHIV, DĂNUŢ VIERU;
3. DINAMO UTI Bucureşti – antrenori: MIHAI STARK, IOAN CHECICHEŞ;
4. HC Constanţa; 5. CSU ULPIMEX Galaţi; 6. CS DACIA Piteşti 7. H.C. MINAUR Baia Mare;
8. Univ. CUG Cluj; 9. Univ. CS Politehnica Timişoara; 10. CS DINAMO Braşov; 11. CS Univ.
HCM Bacău; 12. CSU Constructorul Oradea.
Clubul Sportiv al Armatei STEAUA Bucureşti, campion naţional la seniori 2001.
Jucători: ŞTEFAN LAUFCEAC, CLAUDIU STAN, MIRCEA MURARU, CLAUDIU
STREJA, CRISTIAN GHEORGHE, OVIDIU MIHĂILĂ, FLORIN LUCA, CĂTĂLIN
POPOVICI, SANDU IACOB, SILVIU BĂICEANU, ADRIAN VLĂDESCU, MARIUS
FLOREA, ADRIAN COSMA, EDIŞ BILAL, RĂZVAN CENUŞE, IOAN GĂBREAN,
VIOREL MAZILU.
Trofeul AUREL BULGARIU (golgeter) CONSTANTIN RĂDULESCU- Universitatea
HCM Bacău, 203 goluri.

CAMPIONATUL NAŢIONAL DIVIZIA A (fost B) pentru promovare în Liga
Naţională: Ediţia s-a desfăşurat în continuare pe câte două serii EST şi VEST, stabilite pe criterii
geografice, cu câte 10-12 echipe. Se juca în etape săptămânale, tur-retur, 18 sau 20 de etape,
exact ca în sistemul vechilor Divizii A, B. Echipele clasate pe primul loc în fiecare serie
promovează direct în noua Ligă Naţională.
La feminin: Seria EST, UNIVERSITATEA HCM Bacău – antrenor: FLORIN
ALIMAN; Seria VEST, CISEROM Sebeş – antrenor: SEVIŞTEAN POPA.
La masculin: Seria EST, AS UTZEL Ploieşti – antrenori: ION NICOLAE, MARCEL
TOMA; Seria VEST: PANDURII PINOASA Tg. Jiu – antrenori: CONSTANTIN
NICULESCU, VIOREL DULF.
CAMPIONATUL NAŢIONAL DIVIZIA B, s-a organizat numai pentru echipele
masculine în 2 serii EST şi VEST, cu doar cinci echipe prima şi opt cea de-a doua. Promovează
în Divizia A CS POTAISA TURDA şi LEFS Brăila, din seria EST, UNIVERSITATEA Satu
Mare, AS Compresit Lugoj – antrenor: GEORGETA NICOLAE şi LPS CSŞ Banatul
Timişoara – antrenor: LUCIAN VASILACHE, din seria VEST.

CUPA ROMÂNIEI s-a organizat în acest sezon, 2000-2001, numai pentru echipele
masculine, dar nici în acest caz nu a fost o competiţie total separată, asimilându-se clasamentul
turneelor pe teren neutru.
CUPA ROMÂNIEI. Ediţia 16-a 2000-2001, masculin.
1. STEAUA Buc. – antr: ŞTEFAN BIRTALAN, NICOLAE MUNTEANU;
2. FIBREX NILON Săvineşti – antr: LIVIU PARASCHIV, DĂNUŢ VIERU;
3. DINAMO UTI Buc – antr.: ION CHECICHEŞ, MIHAI STARK;
4. H.C. Constanţa – antrenor: MIHAI FĂGĂRĂŞANU, ION CRĂCIUN.
La fel ca în fiecare an când turneele pe teren neutru din campionat contau drept Cupa
României, am apreciat că primele patru echipe din turnee sunt semifinalistele şi finalistele Cupei.
Formaţia STEAUA Bucureşti, câştigătoare a Cupei României, a fost aceeaşi ca în campionat.
CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR I a păstrat sistemul anilor anteriori
cu şase serii geografice tur-retur şi apoi turneul final, dar numărul echipelor a fost din ce în ce
mai mic. Cauza a fost bugetul tot mai mic la unităţile dependente de Ministerul Învăţământului,
care nu putea asigura participarea la toate categoriile. Conducerea fiecărei CSŞ se limita să
susţină doar 1-2 echipe, unde avea şanse pentru o clasare mai bună. Tot din motive financiare,

dar în unele locuri şi din cauza performanţelor mai slabe ani la rând, în bună parte din oraşe, s-au
comasat Cluburile Sportive Şcolare cu Liceele cu Program Sportiv.
C.N. junioare I. Ediţia 40, 2000-2001. Turneul final la Constanţa.
1. OLTCHIM Rm. Vâlcea – antr: MARIA TŐRŐK DUCA, CRISTINA ROUĂ;
2. CSŞ Constanţa – antrenori: IOAN PUŞCAŞ, ELVIRA NICA;
3. ASTRAL POŞTA Câlnău – antrenor: ROMEO ILIE;
4. CSŞ 2 Baia Mare; 5. CSŞ DINAMO Braşov; 6. LEFS Sebeş;
7. CSŞ VIITORUL Cluj; 8. LPS CSŞ Piatra Neamţ; 9. LPS CSŞ Piteşti;
10. LPS CSŞ Roman; 11. CSŞ 2 Bucureşti; 12. Antilopa Bucureşti.
Oltchim Rm. Vâlcea, campioană naţională la junioare I 2001. Jucătoare: AMALIA
SĂFTOIU, RALUCA AVRAM, LAVINIA BĂICOIANU, ADRIANA NECHITA,
FLORENTINA TRĂISTARU, OANA MANEA, ANDREEA DOSPIN, ALINA ŞOVAR,
LAVINIA DOBROMIR, ANCA DINCĂ, ANA ECATERINESCU, ANDREA CIOBANU,
ANA DUDESCU, ALINA PÂRVULEŢU, IULIANA BÂRĂ, MĂDĂLINA PIRNEA,
FLORENTINA GRECEANU, MIHAELA MOŞU, ANIŞOARA BUDA, ANA MARIA NEGOI,
IOANA BANCU, IONELA ANDREI.
Antrenori:
-

01.08.2000 – 01.02.2001: AURELIAN ROŞCA – MARIA CIULEI;
01.02.2001 – 30.06.2001: MARIA TŐRŐK-DUCA – CRISTINA ROUA.

Al patrulea titlu la junioare I pentru Oltchim (1989, 1994, 1998 şi 2001) şi primul la
această categorie pentru un nou cuplu de antrenori Doamnele profesoare MARIKO DUCA şi
CRISTINA ROUĂ, care aveau deja un titlu la activ (jun. II 1999) şi un loc III în 2000. Este doar
un început şi sigur vom mai auzi de performanţele lor. Revine pe podium, după cinci ani CSŞ 1
Constanţa, club renumit pentru promovare în handbalul de performanţă a trei vicecampioane
mondiale: ELENA FRÂNCU, LIDIA SCORŢESCU, 1973, şi IONELA GÂLCĂ, 2005, dar şi
mai multe componente de bază ale echipei naţionale de senioare ELISABETA ROŞU,
MIHAELA IGNAT, CORINA ŞCHIOPU, MĂDĂLINA STRATON, SIMONA IOVANESCU.
Surpriza cea mare a fost locul III pentru o echipă cu sediul şi sponsorul într-o comună de
lângă Buzău cu o denumire istorică “Poşta Călnău”. Această medalie de bronz marchează geneza
unei echipe care, într-un timp relativ scurt va “urca” în Divizia B, apoi în A şi Liga Naţională,
unde face faţă onorabil şi în ziua de astăzi.

Este meritul incontestabil al antrenorului ROMEO ILIE, care a format această echipă, a
urcat cu ea treptele spre performanţă, pornind de la acest loc III la J.I spre un alt vis, o medalie în
prima categorie.
C.N. juniori I. Ediţia 40, 2000-2001. Turneul final la Bucureşti.
1. CSŞ 2 COMAT Baia Mare – antr: IOAN PALKO, CONSTANTIN BOGDAN;
2. CSŞ DINAMO Braşov – antrenori: ION VLĂDESCU, LIVIU CIAUŞU;
3. LPS CSŞ BANATUL Timişoara – antrenor: LUCIAN VASILACHE;
4. LPS CSŞ Suceava; 5. CSŞ Galaţi; 6. CSŞ ENERGETIC Tr. Severin; 7. LPS Vaslui; 8. CSŞ
Gr. Şcolar 1 Mai Ploieşti; 9. CSŞ 3 STEAUA Bucureşti; 10. CSŞ Sibiu; 11. ROMVAG Caracal;
12. LPS CSŞ MIORIŢA Focşani.
Clubul Sportiv Şcolar Nr. 2 COMAT Baia Mare, campion naţional la juniori I 2001,
jucători: DAVID ATTILA, RAUL FERENŢ, IONUŢ GIURCĂNAŞ, CĂTĂLIN ILUŢ, RAUL
LAZA, BOGDAN MIHAI, BOGDAN MUREŞAN, ALIN ŞANIA, ALEXANDRU SABĂU,
MĂDĂLIN TRUICĂ, ROZVAN SZOPCA, MIRCEA ROGOZ, TIBOR VARADI, DOREL
GATZ.
Un an “plin” pentru Şcoala de Handbal din Baia Mare - secţiunea juniori, care, cu
echipele de la CSŞ1, 2 şi Minaur se califică în turneul final la cinci din cele şase categorii de
juniori fete şi băieţi, cucerind trei titluri de campioană naţională la juniori I şi II băieţi şi la
junioare II, un loc 4 la junioare I şi un loc 5 la juniori II. Au ratat calificarea în finală, la o
singură categorie, junioare III.
Din anul 1979, când s-a cucerit prima medalie (loc II juniori II băieţi), până în acest an de
excepţie 2001 juniorii(e) din Baia Mare au cucerit 12 titluri de campioni naţionali: 7 la J.I băieţi,
2 la J.I fete, 2 la J.II şi 1 la J.II fete dar şi 18 locuri II şi III la toate cele 6 categorii posibile. Este
desigur meritul profesorilor-antrenori în majoritate foşti jucători la Minaur, elevi ai eminentului
antrenor LASCĂR PANĂ şi pe care îi reamintim într-o ordine cronologică aproximativă a anilor
în care au activat: IOAN CHIRA, GHEORGHE RĂZOR, IOAN CHECICHEŞ, IOAN
NEGOVAN, OVIDIU TUDOR, ION CHIRCU, CLAUDIU MATIS, NICOLAE TEGZEŞ,
IOAN BĂBAN, NICOLAE VOINEA, SILVIU EVA, CONSTANTIN BOGDAN, ION PALKO,
VIOREL HAIDUC, PETRE AVRAMESCU, IOANA şi IOAN MARTA, VIOREL HAIDUC,
FLORIN MIRONESCU.
Pentru juniorii din Baia Mare, concurenţii principali în topurile performanţelor au fost cei
din Braşov, acum în 2001 pe locul II, despre care am scris şi vom reveni. Pe locul 3 juniorii din
Timişoara, deveniţi mai puternici prin unirea tuturor forţelor, ale celor de la Liceul Sportiv
(celebrul Liceu 4) cu Clubul Sportiv Şcolar Banatul.
Dovada este că acum, în sezonul 2000-2001, s-au calificat în turneele finale la toate cele
trei categorii juniori-băieţi.

CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR II s-a organizat la fel ca în anii
anteriori pe grupe geografice, tur-retur, în etape săptămânale şi turneu final de opt echipe. Din
păcate, numărul echipelor este în continuă scădere. În loc de şase serii vom avea doar patru cu
cinci-opt echipe în loc de 8-10.
C.N. junioare II. Ediţia 28, 2000-2001. Turneul final la Baia Mare.
1. CSŞ2 Baia Mare – antrenori: ION PALKO, VIOREL HAIDUC;
2. LPS CSŞ Slatina – antrenori: GAVRIL KOZMA, IULIA PĂSĂRILĂ;
3. CSŞ Constanţa – antrenori: ION PUŞCAŞ, VASILE CORDOŞ;
4. LPS CSŞ Suceava; 5. LPS CSŞ BANATUL Timişoara;
6. LPS CSŞ Piatra Neamţ; 7. CSŞ2 Bucureşti; 8. CSŞ Sibiu.
Clubul Sportiv Şcolar 2 Baia Mare, campion naţional la junioare II 2001. Jucătoare:
ADINA STOICIU, CAMELIA BALINT, ADRIANA ŞANDOR, ADRIANA LEORDEAN,
ANDREEA BENDRUC, ELENA NORDIŞ, CLAUDIA CRIŞAN, SORINA OSAN, IOANA
BELBE, CARMEN GHIŢĂ, CODRUŢA CARABĂŢ, SIMONA PĂCURARIU, RALUCA
SPAN, MELINDA GEIGER.
Juniorii II din Maramureş campioni absoluţi (fete şi băieţi), la această categorie. Slatina
care şi ea şi-a unit forţele, LPS cu CSŞ, pentru a cheltui mai eficient un buget în scădere, începe
ascensiunea semnalată la junioare III, cu primul titlu, din 1996.
C.N. juniori II. Ediţia 28, 2000-2001. Turneul final la Timişoara.
1. CSŞ2 COMAT Baia Mare – antrenori: OVIDIU TODOR, IOAN CHIRCU;
2. LPS CSŞ BANATUL Timişoara – antrenor: DAN DUMITRU;
3. LPS CSŞ Suceava – antrenor: PETRE BRÂNDUŞA;
4. CSŞ Sibiu; 5. CSŞ Transilvania Oradea; 6. CSŞ ILSA Călăraşi; 7. LEFS Brăila; 8. CSŞ Galaţi.
Clubul Sportiv Şcolar Baia Mare, campion naţional la juniori II 2001. Jucători:
POP ŞERBAN, FĂRCAŞ MARIUS, VELEA VLAD, ŞANIA DARIUS, ALBU SEBASTIAN,
GHIONEA VALENTIN, IANOŞ DANIEL, MUREŞAN CLAUDIU, BĂBAN CRISTIAN,
IUŞCO ADRIAN, ŞOLDUBAN ANDREI, BALCO TAMAŞ, PRICOP MARIUS, CIVI ALIN.
CAMPIONATUL NAŢIONAL AL JUNIORILOR III s-a organizat la fel ca în anii
anteriori, pe câte şase serii a cinci-şase echipe şi un turneu final de opt echipe.
C.N. junioare III. Ediţia 18, 2000-2001. Turneul final la Braşov.

1. LPS CSŞ Slatina – antrenori: GAVRIL KOZMA, MIHAI TESILEANU;
2. OLTCHIMRm. Vâlcea – antrenor: NICULINA SIMA;
3. CSŞ SILCOTUB Zalău – antrenor: GABRIELA ORTELECAN;
4. LPS CSŞ Piatra Neamţ; 5. RAPID CFR Buc; 6. CSŞ Galaţi; 7. CSŞ Constanţa; 8. AS Lotus
Oradea.
Liceul cu Program Sportiv-Clubul Sportiv Şcolar Slatina, campion naţional la
junioare III 2001. Jucătoare: VĂDINEANU CLARA, DINCĂ MINODORA, SMEDESCU
MIHAELA, GOLEA ANA-MARIA, ŢACĂLIE ALEXANDRA, GEORGESCU OANA,
CRISTOAICA MARIANA, PETRE ANA-MARIA, CÂRSTOAICA AURA, BAU CRISTINA,
DIACONU LAVINIA, MOVLEA DANIELA, ŞTEFAN ROZALIA, ŞEITAN LAURA.
C.N. juniori III. Ediţia 18, 2000-2001. Turneul final la Brăila.
1. LPS CSŞ BANATUL Timişoara – antrenor: MARIA CRAIU;
2. LPS MIORIŢA Focşani – antrenor: LUCIAN TUCAN;
3. CSŞ Bacău – antrenor: MARCEL PĂUNICĂ;
4. LPS CSŞ Piatra Neamţ; 5. CSŞ 2 COMAT Baia Mare;
6. CSŞ Lic. Banyai Odorhei; 7. CSŞ Sighişoara; 8. CSŞ Adjud.
Liceul cu Program Special-Clubul Sportiv Şcolar Banatul Timişoara, campion
naţional la juniori III, 2001. Jucători: LUCIAN POP, RAUL-FLORIN RUS, CRISTIAN
FENICI, DANIEL MIJIN, CONSTANTIN PRICOP, ALIN TRIFA, MIHAI FAIFER, BOGDAN
NICU, ALIN STINIGUŢĂ, SEBASTIAN PETRIŞOR, ANDREI BRUNUANY, TIBOR INAŞI,
RAUL ANDRIŞAN, CRISTIAN SCHNEIDER.
Privind harta centrelor în care se muncea şi se realizau performanţe cu juniorii în România
trebuie să evidenţiem din nou oraşele Baia-Mare, Timişoara, Piatra-Neamţ, Constanţa, Braşov,
Focşani şi Bacău la fete şi băieţi; Slatina, Rm. Vâlcea, Cluj şi CSŞ2 Bucureşti la fete. Cu apariţii
mai rare pe podium, Sighişoara, Odorhei, Adjud, Galaţi, Brăila, Oradea, Rapid CFR Bucureşti,
Sibiu, Tr. Severin, Ploieşti, Caracal, Vaslui, dar destul de des în turneele finale.

ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ. Sezonul 2000-2001 a fost unul „plin”, cu
competiţii oficiale la toate cele şase categorii respectiv trei Campionate Mondiale şi trei
Europene.

La feminin: SENIOARE - Ediţia a IV-a Campionatelor Europene, organizată în Româniadecembrie 2000 (în final locul 4); TINERET - Ediţia a 13-a a Campionatelor Mondiale, în
Ungaria - august 2001 (loc 5); JUNIOARE - Ediţia a V-a a Campionatelor Europene, în Turcia –
august 2001, cu calificări în Norvegia – iunie 2001 (în final loc 11).
La masculin: SENIORI – necalificaţi la C.M. 2001 din Franţa, vor încerca s-o facă în
acest sezon pentru C.E. din Suedia 2002; TINERET – Ediţia a 13-a C.M., în Elveţia, cu calificări
în Polonia (necalificaţi, loc 2 în grupă); JUNIORI - Ediţia a V-a din Luxemburg (loc 5), după ce
obţine calificarea la Brăila - mai 2001.

ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIOARELOR (2000-2001) avea în sezonul internaţional
2000-2001 un obiectiv principal extrem de important: Campionatele Europene Ediţia a IV-a
organizat în România - decembrie 2001. Tocmai fiindcă jucam “acasă,” speranţele la o medalie
erau mai mari, optimiştii o vizau chiar pe cea de aur.
Specialiştii aveau însă unele rezerve, în ultimii ani nu prea aveam victorii la Ucraina şi
Rusia.
Odată ajunşi în semifinală era şi mai greu cu Rusia şi Ungaria ca adversari, aşa cum erau
pronosticurile şi cum s-a şi întamplat. Iată că erau obstacole mari până la o medalie dar ce
Campionat Mondial sau European este uşor?
După J.O. Sydney 2000, toată atenţia s-a îndreptat asupra campionatului intern. Abia la
sfârşitul lui octombrie se convoacă un lot restructurat, cu doar trei-patru zile înainte de plecarea
la un turneu tradiţional în Olanda.
1. TURNEU OLANDA 25 - 29.10.2000 ROTTERDAM.
Clasament: 1. Croaţia; 2. Olanda; 3. ROMÂNIA; 4. Suedia; 5. Germania; 6. Cehia.
Rezultate: cu Olanda: 32-28 (16-15); cu Croaţia: 26-34 (15-17); cu Suedia: 30-30 (1316); cu Cehia: 29-23 (17-10); cu Germania: 33-23 (15-12). * 5 jocuri: 3 victorii, 1 egal, 1
pierdut.
Au jucat: CRISTINA DOGARU - portar, GABRIELA TĂNASE 19 goluri/5 jocuri,
MIHAELA IGNAT 0/5, ALINA DOBRIN 20/5, VICTORINA BORA 14/5, AURELIA
STOICA-BRĂDEANU 53/5, CRISTINA VĂRZARU 11/5 din cele care au jucat la J.O. Sideni
2000 şi CRISTINA DUMITRESCU 7/5, OANA CHIRILĂ 1/5, ALINA ARITON 5/5, LENUŢA
LUPAN 3/5, MĂDĂLINA STRATON 10/5, SIMONA POPA 1/5, ILDICO KEREKEŞ - portar,
din lotul lărgit al senioarelor dar care nu au mai fost chemate spre verificare în ultima perioadă.
Antrenor: MUŞI DUMITRU.
2. TROFEUL CARPAŢI - Ediţia 35, 17-19 noiembrie 2000, Cluj - Zalău.

Organizat în anul în care România găzduia Campionatele Europene - decembrie 2000 - a
purtat denumirea TROFEUL EURO-CARPAŢI 2000 şi a reunit un număr maxim de echipe, opt
în două serii a patru.
La Cluj: Olanda, Ucraina, Iugoslavia, ROMÂNIA.
La Zalău: Croaţia, Rusia, Macedonia, România tineret.
Clasament: 1. Rusia; 2. Ucraina; 3. Iugoslavia; 4. Macedonia; 5. ROMÂNIA; 6. România
tineret; 7. Croaţia; 8. Olanda.
Rezultate: cu Iugoslavia: 34-32 (17-17); cu Olanda: 22-19 (12-9); cu Ucraina: 21-30 (1015).
* 3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Înfrângerea cu Ucraina şi încă la nouă goluri a constituit cea mai mare surpriză din istoria
Trofeului (prima ediţie în 1959). A explodat ca o bombă, spulberând speranţele superoptimiste
de a câştiga “lejer” meciul şi cam tot aşa viitoarea presupusă finală cu Rusia.
Clasamentul grupei A de la Cluj: 1. Ucraina 4 puncte golaveraj +13 goluri; 2. Iugoslavia
4 pt. (+1); 3. ROMÂNIA 4 pt. (-7); 4. Olanda 0 pt. .
Regulamentul Trofeului – de altfel şi cel al IHF prevedea că atunci când trei echipe sunt
la egalitate de puncte ordinea în clasament este hotărâtă de golaverajul între acestea. Şi iată că
din “favoriţii absolut” la locul I, finală ROMÂNIA – RUSIA, s-a ales praful şi ne trezim că vom
juca pentru 5-6 o “finală”, repetăm unică în istoria celor 35 de ediţii ale Trofeului Carpaţi, între
cele două echipe ale României. Absolut inutile regretele pentru faptul că am abordat cu
superioritate, privind parcă absente pătrunderile pe culoare şi venirea extremelor în centru,
soldate aproape cu regularitate cu gol, ieşirea fără convingere la Sighiţa (5 goluri) şi Stolpakova,
alte 5 goluri. În plus, în atac, am ratat cât cel puţin în două meciuri. În jocul pentru locurile 5-6,
senioarele vor învinge - nu fără eforturi mari - cu 23-19 (9-14), dar acest rezultat nu poate figura
în palmarese ca joc internaţional.
Au jucat: DOGARU, HUŢUPAN, KEREKEŞ în poartă, GOGÂRLĂ 11 goluri/3 jocuri,
BORA 11/3, VĂRZARU 4/3, DOBRIN 12/3, STOICA BRĂDEANU 7/3, IGNAT 11/3,
STRATON 3/2, FARCĂU 0/3, LUCA 14/3, MOTOGNA 0/3, DUMITRESCU 2/3, STROECHIRIEV 1/3, AMARIEI 1/1. La echipa de tineret - partenerele senioarelor în „luptă” pentru
locurile 5-6 au jucat: TAMAŞ, ELISEI, GÂLCĂ, URCAN, CHIRILĂ ŞOIT, GRECU, VASILE
SÂRBU, VARTIC, NICOLAE, CIOAREC, IORGA, BRANIŞTE, TRĂISTARU, GONTARIU.
Cele subliniate la senioare şi la tineret vor fi viitoare vicecampioane mondiale în Rusia
2005, deci 11 din cele 16 care au reprezentat ROMÂNIA la Sankt Petersburg. Acum, în 2000,
ele erau răspândite în două formaţii, iar unele dintre ele abia depăşeau vârsta junioratului.

Antrenori la senioare: DUMITRU MUŞI şi CONSTANTIN POPESCU, propus de
primul şi după consultări ale preşedintelui F.R. Handbal, CRISTIAN GAŢU, cu membrii
Biroului F.R.Handbal, numit consilier tehnic. Profesorul CONSTANTIN POPESCU PILICĂ,
primul nostru antrenor emerit (1960), triplu campion mondial cu senioarele (1956, 1960, 1962) şi
vicecampion mondial în 1973, în ciuda vârstei (născut 1928) era în continuare în activitate,
împreună cu prof. Vasile Mărgulescu, la echipa Rapid Bucureşti din Liga Naţională, câştigătoare
a cupei europene “CITY-CUP,” chiar în acest an (mai 2000). De altfel, pe parcursul întregului an
1996, în cuplu cu apreciatul antrenor CORNEL BĂDULESCU, pregătise naţionala de senioare
pentru Europenele din Danemarca (loc 5 şi calificarea directă la C.M. 1997). Acest nedorit loc 5
la Trofeul Carpaţi, şi, mai ales, evoluţia contradictorie a echipei de la foarte bine în jocul cu
Iugoslavia, la foarte slab cu Ucraina ,a determinat o avalanşă de discuţii, observaţii şi critici.
Toate acestea se alăturau celor de după J.O. Sydney 2000 (locul 7), care stârnise alte
nemulţumiri. În această situaţie, antrenorii (MUŞI-POPESCU) decid ca după miniconcediul de
trei zile, deja promis, ultimul ciclu de pregătire să se desfăşoare într-un loc mai izolat şi mai
liniştit (Poiana Braşov). La 30 noiembrie se coboară la Bucureşti pentru ultima săptămână înainte
de Europene. S-au efectuat câte două antrenamente zilnice la Floreasca (Lucian Grigorescu) şi
doar în ultimele trei zile s-au putut efectua antrenamente în sala Polivalentă (Ioan KunstGhermănescu), deoarece abea atunci s-a montat suprafaţa de joc din material plastic, acreditată
oficial de EHF.
CAMPIONATELE EUROPENE, Ediţia a IV-a, senioare, 8-17 decembrie 2000,
Bucureşti- Rm. Vâlcea. Sistemul de desfăşurare a fost acelaşi de la prima ediţie (1994), pe două
grupe a şase echipe, care jucau fiecare cu fiecare cinci meciuri în TURUL PRELIMINAR. În
continuare, primele două din fiecare grupă jucau semifinale şi finale, în timp ce echipele clasate
pe acelaşi loc în grupe jucau pentru clasament, 5-12.
TURUL PRELIMINAR Grupa A, Râmnicu Vâlcea: Franţa (FRA); Austria (AUT);
Ungaria (UNG); Rusia (RUS); Iugoslavia (IUG); Germania (GER).
Grupa B, Bucureşti: Danemarca (DAN); ROMÂNIA (ROM); Norvegia (NOR);
Macedonia (MAC); Ucraina (UCR); Belarus (BLR).

EVOLUŢIA ECHIPEI NOASTRE LA C.E. SENIOARE 2000 - ROMÂNIA
1. ROMÂNIA – Belarus: 29-28 (15-15)

Turul preliminar Grupa B;

2. ROMÂNIA – Macedonia: 19-19 (9-11)

Turul preliminar Grupa B;

3. ROMÂNIA – Norvegia: 26-22 (14-12)

Turul preliminar Grupa B;

4. ROMÂNIA – Ucraina: 21-23 (12-10)

Turul preliminar Grupa B;

5. ROMÂNIA – Danemarca: 33-26 (18-13)

Turul preliminar Grupa B;

6. ROMÂNIA – Ungaria: 24-25 (12-13)

Semifinala;

7. ROMÂNIA – Rusia: 16-21 (7-10)

Finala mică pentru locurile 3-4.

Linie clasament – 7 jocuri: 3 victorii, 1 egal, 3 pierdut, 168-164 (+4), 7 pt.. Locul IV.
Clasament final: 1. Ungaria; 2. Ucraina; 3. Rusia; 4. ROMÂNIA; 5. Franţa; 6. Norvegia;
7. Iugoslavia; 8. Macedonia; 9. Germania; 10. Danemarca; 11. Belarus; 12. Austria.
ROMÂNIA loc 4, semifinalistă, calificare directă în turneul final al Campionatului
Mondial din 2001 Italia şi Campionatul European 2002 Ungaria.

Jocul 1, ROMÂNIA – Belarus: 29-28 (15-15), RII: 14-13, în TURUL PRELIMINAR
Grupa B la 08.12.2000 ora 17:00 în Sala Polivalentă, Ioan Kunst Ghermănescu, spectatori 1600
(toate meciurile echipei noastre s-au desfăşurat în această sală). Dominate de o stare emoţională
mai mult decât normală şi mai ales surprinse de replica peste aşteptări a echipei din Belarus – cu
multe jucătoare din fosta mare echipă a URSS-ului, fetele noastre au avut un debut ezitant şi doar
în repriza a doua au evoluat mai aproape de valoarea lor. După ce am condus în minutul 1 cu 2-0
şi în minutul 4 cu 3-1, suntem egalaţi în minutul 8, scor 4-4. De aici jocul intră într-o repetiţie
enervantă, vom lua un avans de un gol, maxim două, de opt ori şi vom fi egalaţi de tot atâtea ori,
ultima dată în finalul reprizei (15-15). În partea a doua a jocului reuşim un joc mult mai bun,
dominăm clar şi conducem la două şi trei goluri în primele 15 minute ale reprizei a doua. Dar
fetele din Belarus joacă din ce în ce mai „tare”, ale noastre încep să evite angajamentul în forţă
(nimeni nu avea nevoie de o accidentare chiar din primul joc) şi suntem egalaţi la 22 şi 23
(minutul 45), dar revenim la un plus de trei goluri, cu care gestionăm prudent finalul (29-28),
ţinând cât s-a putut de minge.
Jocul 2, ROMÂNIA – Macedonia: 19-19 (9-11), Grupa Preliminară B, la 09.12.2000
sala Ioan Kunst Ghermănescu, spectatori 4500. Aparent un rezultat surprinzător, fiindcă
majoritatea suporterilor credeau că dacă jucăm „acasă” vom câştiga uşor - chiar la scor meciurile din grupă.
Din păcate nu era aşa, în unele cazuri palmaresul din ultimii ani nu ne era favorabil, iar în
ceea ce priveşte echipa Macedoniei aveam antecedente foarte neplăcute.
Începem în forţă prima repriză – la fel ca în meciul anterior – în minutul 3 era 3-0 pentru
noi, în 16 primul egal, 5-5, urmează egal 6, 8 şi 9 şi de aici, în ultimele două minute, ne
distanţăm la două goluri. Marcată sever şi dur, Steluţa Luca, golgetera noastră nu reuşeşte să
înscrie decât un gol (în minutul 2). În schimb, iese în prim-plan Simona Gogârlă, cu opt goluri
numai în prima repriză şi 11 total. În repriza a doua reîncepe sarabanda egalurilor, nu mai puţin
de şapte ori în 30 de minute, după scenariul cunoscut: noi luăm conducerea cu 1-2-3 goluri şi de
fiecare dată suntem egalaţi, ultima oară în final (19-19). Era evident că în atac contam în
principal doar pe Simona şi Steluţa, care inscriau 60% din goluri şi pe extreme (Vărzaru şi
Pătru), cu 25%.

În acest meci pivoţii (Bora şi Gâlcă) nu au înscris. Pentru cititorii anilor 2005-2007
trebuie să specificăm că Ionela Gâlcă era o debutantă la naţională în vârstă de 19 ani şi cu doar
18 meciuri internaţionale la activ. Adevărata ei explozie a început abea după 2003-2004,
ajungând la apogeul din 2007 „cel mai bun portar al Campionatelor Mondiale din Franţa”.
Jocul 3, ROMÂNIA – Norvegia: 26-22 (14-12), RII: 12-10, în Turul Preliminar Grupa
B – Bucureşti, la 10.12.2000, sala Polivalentă I.K.G., spectatori 3500.
Este corect să arătăm că Norvegia şi Danemarca nu au venit la Euro 2000 cu prima
formaţie folosită la C.M. 1999 şi J.O. 2000, fiindcă pregătea o schimbare de generaţii. Având
rezerve de valoarea titularelor şi tineret cu performanţe deosebite (Danemarca, loc I, C.M. tineret
1997 şi 3, în 1999; Norvegia loc 3, C.M. tineret 1995, 4, în 1997), au constituit o echipă
redutabilă şi în aceste condiţii, încadrate de cinci-şase cu mare experienţă şi ceva mai în vârstă au
reuşit de fiecare dată jocuri spectaculoase şi au obţinut rezultate bune. Meciul deosebit de alert şi
spectaculos a fost la discreţia noastră, conducând cu trei-şase goluri permanent.
Jocul 4, ROMÂNIA – Ucraina: 21-23 (12-10), RII: 9-13. După Euro 2000 România,
revista WORLD HANDBAL, IHF scria: „Marea surpriză a Europenelor de la Bucureşti a fost
Ucraina, locul I în grupa preliminară, fără înfrângere, trece peste favorite, principal Rusia în
semifinale şi înregistrează singura înfrângere în finala mare,cu Ungaria.”
Pentru noi nu era o surpriză, ne întâlnisem deja de patru-cinci ori de la desprinderea
Ucrainei din U.R.S.S. şi cu naţionala şi în cupele europene cu Motor/Zaporoje (Rapid pierde în
optimi), fiindcă după modelul Kiev (sau Oltchim la noi), această echipă de club se confundă cu
naţionala lor, având acelaşi antrenor. Deja ştiam pe dinafară prima formaţie cu cele patru
“OLENA” RADCENKO extremă, care a jucat şi la Oltchim, TSIGITSA IATSENKO şi
REZMIR, care au înscris 15 din cele 23 de goluri primite de noi. Dar mai erau SIUKALO,
VERHELIUK, SALOGUB, toate la fel de bune.
Şi acest joc l-am început “în forţă”. Exact ca în celelalte trei meciuri de până acum
conducem cu 3-0 (în minutul 6) şi în 10 suntem egalaţi (4-4). De aici pentru a patra oară se aplică
scenariul: noi luăm conducerea cu unu-două goluri şi ele egalează, la 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 în minutul
27. De aici, în final de repriză, dominăm categoric şi ne distanţăm la două goluri. Dar în repriza a
doua, după ce primim un gol în primele secunde şi suntem egalaţi imediat (12-12), slăbim ritmul
şi începem o serie periculoasă de ratări, vom înscrie doar 9 goluri, cele mai puţine din toate
reprizele jucate în acest C.E. De la acel 12-12, vechiul scenariu se schimbă; acum conduc ele cu
unu-două goluri şi noi egalăm la 15, 16, 19, 20 şi 21 în minutul 52. La acest scor (21-21) jocul se
îndârjeşte la maxim, se duc adevărate lupte, dar nu se înscrie nimic timp de şase minute. În
ultimul minut cedăm la capitolul combativitate şi angajament total şi primim două goluri în
câteva secunde şi asta când ambele echipe se pregăteau de prelungiri. Ca să mai atenuăm
supărarea vom spune că acest rezultat nu influenţează calificarea noastră în semifinale dacă vom
învinge Danemarca în jocul următor. şi aveam şanse mari, ţinând seama de absenţele de la
daneze şi felul în care jucau.
Jocul 5, ROMÂNIA – Danemarca: 33-26 (18-13), RII: 15-13, ultimul joc din grupa
preliminară B la 13.12.2000, ora 19:00, sala Polivalentă I.K.G., spectatori 4500 (date din foile de

arbitraj oficiale). După meci, presa, în unanimitate a titrat: “ROMÂNIA A SURCLASAT
CAMPIOANA OLIMPICĂ”. Din Cronica Română de Ion Gavrilescu şi Aurelian Brădeanu:
“Poate nu toată lumea care iubeşte handbalul nu realizează un fapt senzaţional: România a
surclasat (33-26) Danemarca, nimeni alta decât recenta Campioană Olimpică de la Sidney
(august 2000). Danezele au venit la Bucureşti fără câteva titulare - cum afirma însuşi antrenorul
danezelor, Ian Pytlick - . Danemarca dispune de un rezervor de handbaliste tinere şi talentate
încât oricând putem alcătui minim două echipe competitive pe plan mondial”.
În ceea ce priveşte meciul să-l lăsăm tot pe Ioan Gavrilescu, un devotat al handbalului
românesc: „ […] Echipa României a crescut în valoare de la meci la meci şi a surclasat pe cea a
Danemarcei. În sprijinul acestei afirmaţii aducem trei argumente: 1. De-a lungul celor 60 de
minute, nu am egalat decât o singură dată 10-10 în minutul 22; 2. Nu au condus niciodată şi 3.
Am condus cu 4, 5, 6, 7 şi 8 goluri. „Regina” meciului a fost Simona Gogârlă (15 goluri), a fost
cu siguranță ziua ei, după ce în meciurile precedente fuseseră în delegaţie fie Steluţa Luca, fie
Luminiţa Huţupan”.
Victoria asupra Danemarcei (fie ea lipsită de câteva titulare) are o valoare deosebită dacă
subliniem faptul că au luptat cu dăruire totală indiferent de scor, din primul până în ultimul
minut. Caracterul acesta de luptător care nu renunţa nici o clipă este oarecum specific nordicilor.
Noi, chiar la acest Campionate Europene am pierdut finaluri de meci, când conduceam,
de zeci de ori am fost egalaţi şi mai ales în semifinale şi finale, nu am mai crezut cu tărie în
victorie şi de prea multe ori am renunţat când am fost conduşi.
Revenind la meciul nostru cu Danemarca:
Clasament TURUL PRELIMINAR Grupa B: 1. Ucraina 9 puncte; 2. ROMÂNIA 7 pt.; 3.
Norvegia 6 pt.; 4. Macedonia 4 pt.; 5. Danemarca 3 pt.; 6. Belarus 3 pt..
Clasament Grupa A de la Rm. Vâlcea: 1. Ungaria 9 pt.; 2. Rusia 8 pt.; 3. Franţa 6 pt.; 4.
Iugoslavia 5 pt.; 5. Germania 2 pt.; 6. Austria 0 pt..
Clasaţi pe locul 2 în grupă vom juca în semifinale cu locul 1 din grupa A, respectiv cu
Ungaria, exact ce nu ne-am dorit.
Jocul 6, ROMÂNIA – Ungaria: 24-25 (12-13), RII: 12-12, în semifinale, la 16.12.2000,
Sala Polivalentă I.K.G., ora 20:00, spectatori 4.500 (date din foaia oficială de arbitraj).
Un meci de un dramatism maxim cu momente foarte bune pentru jucătoarele noastre şi
altele la polul opus. În prima repriză am avut de şapte ori egal - ca în toate meciurile de până
acum - şi de 11 ori am ajuns la un gol şi aveam mingea, dar am ratat, mai corect spus a apărat
Palinger, excepţională mai ales în momente decisive ale jocului.
De altfel, s-a spus că ne-au învins portarul Palinger şi polivalenta Beata Siti, care în final
a fost declarată cea mai bună jucătoare de la Euro 2000. Presa de sport din Bucureşti care scria

zilnic cel puţin o pagină cu ştiri, informaţii şi comentarii de la Euro 2000, de data aceasta a fost
mai critică şi mult mai puţin laudativă.
În ProSport, Luminiţa Diculescu şi Marian Ursescu titrau „Atât am putut. Pentru a doua
oară în ultimele trei mari competiţii am avut şansa de a accede în finală, dar nu am reuşit. La
mondialele de anul trecut s-a opus Franţa, acum Ungaria – vicecampioană olimpică la Sydney,
peste 4 luni. Noi ne-am bazat mai mult pe două jucătoare: portarul Luminiţa Huţupan şi interul
stânga Simona Gogârlă. Nu am avut pivot, toate încercările de angajare au eşuat”.
Sâmbătă am jucat practic fără extreme: Vărzaru un gol în final de joc, iar Pătru 0. Am
avut şi momente de strălucire şi de cădere psihică şi gafe. Chiar şi antrenorii au avut contribuţia
lor cu o schimbare greşită care ne-a lăsat în patru câteva secunde bune. Deşi era 16-12 şi totul
părea pierdut, româncele au revenit senzaţional la 18-19, aveau şi mingea, dar din nou ne opreşte
BARA (a patra oară). Unguroaicele s-au distanţat din nou, 25-21, revenim până la 25-23 şi în
ultima secundă înscrie în fine şi Vărzaru, 24-25, scor final. Luminiţa Huţupan a apărat ce a
apărat, dar nu a putut suplini ineficienţa celorlalte jucătoare.
Toate speranţele noastre pentru o medalie depindeau acum de ultimul joc, finala mică, în
care întâlneam pe favorita principală, Rusia.
Jocul 7, ROMÂNIA – Rusia: 16-21 (7-10), RII: 9-11, finala mică pentru locurile 3-4, la
17.12.2000, Sala Polivalentă I.K.G., ora 17:30, spectatori 4000.
În ProSport (Dinulescu, Rădulescu, Ursescu): „Deşi a început în forţă turneul final al
Europenelor s-a prăbuşit la sfârşit… În prima repriză jocul a fost ceva mai echilibrat, cele care
au limitat proporţiile scorului au fost portarul Luminiţa Huţupan (care a avut şapte intervenţii
salutare) şi interul Simona Gogârlă, care a transformat toate cele 4 aruncări de la 7 m şi a
înscris şi 2 goluri.
În rest, toate atacurile s-au izbit de masivul zid din centrul defensivei ruse format din
ROMENSKAIA (192 cm), NAUKOVICI (189) şi MURAVIEVA (190). De multe ori sub
ameninţarea cu joc pasiv, elevele antrenorilor Dumitru Muşi şi Constantin Popescu au fost
determinate să arunce fără ţintă precisă. Jocul extremelor a lăsat din nou de dorit, exasperând
prin ratări din poziţii clare. În partea a doua a disputei, dominaţia rusă a fost totală, nu am
reuşit să înscriem nici măcar în situaţia de 6 la 4. şi totuşi fetele noastre şi-au dorit mult o
medalie, dar nu au avut suflul şi puterea necesară de a răsturna cursul nefavorabil al jocului”.
De ce nu ne-am îndeplinit obiectivul propus, cucerirea unei medalii, este o întrebare la
care trebuia să dea răspunsul întrebarii finale: De ce nu ne-am îndeplinit obiectivul propus,
cucerirea unei medalii, mai ales dacă jucam „acasă”, tehnicienii erau cei care trebuia să dea
răspunsul şi au făcut-o în şedinţele Colegiului de Antrenori (Comisia Tehnică). Concluziile, de
fapt mai mult explicaţii şi constatări le expuneam în carte pe scurt, în esenţă:
1. Prea multe jucătoare foarte tinere (cinci de 20-21 ani) şi tinere (şapte de 24-25 ani), fără o
experienţă competiţională la senioare. 2. Absenţa unor jucătoare de prima formaţie serios
accidentate, Alina Dobrin şi Amariei Carmen. 3. Unele posturi neacoperite cu jucătoarele de

valoare deosebită internaţională la 6 metri şi pe extreme. 4. Ineficacitatea liniei de semicerc a
fost o constantă care a contribuit la pierderea unor jocuri. 5. Absenţa unor rezerve de valoare
apropiată cu a titularelor, situaţie valabilă pentru aproape toate posturile. 6. Lipsite de experienţa
marilor competiţii şi a jocurilor în săli cu mii de spectatori care creau o atmosferă incendiară,
unele jucătoare mai tinere au clacat, depăşite de emoţii. Trebuie să spunem şi insistăm chiar
asupra faptului că echipa a fost susţinută fantastic din prima până în ultima secundă a fiecărui
meci, cu o frenezie cum rar s-a întâlnit în Bucureşti. Întreaga sală, 2500-3000 spectatori au fost
suporteri dinamici, susţinând echipa şi în clipele ei mai grele. Să mai spunem că ei le-au aplaudat
şi le-au încurajat, chiar când au pierdut meciul. Atmosfera în sală a fost cu adevărat incendiară.
Scandările cele mai dese au fost desigur “RO-MÂ-NI-A”, de zeci-sute de ori. Se mai auzea şi
“HU-ŢU-PAN”, portarul care a salvat multe goluri şi a plăcut publicului prin determinarea ei şi
“GO-GÂR-LĂ”, golgetera acestei competiţii şi, în mod evident, preferata publicului.
Dacă medalii nu au fost, în ceea ce priveşte organizarea am primit nota 10, şi aprecierile
maxime ale oficialilor Federaţiei Internaţionale.
“MULŢUMESC ORGANIZATORILOR FANTASTICI” aşa şi-a terminat cuvântul de
încheiere a Campionatelor Europene din România, preşedintele Federaţiei Europene, ŞTEFAN
HOLMQVIST, făcând o plecăciune în faţa celor 3000 de spectatori. Este posibil să fie şi o
anumită eleganţă diplomatică în aceste aprecieri, dar ele au fost unanime şi în publicaţiile
oficiale EHF de după Euro 2000. A apărut negru pe alb: “Românii nu au cucerit o medalie
prezentând o echipă prea tânără pentru un război atât de mare, dar au organizat de nota 10
Europenele 2000, atât la Bucureşti cât şi la Râmnicul Vâlcea. Totul a fost la superlativ.
Mulţumim oficialităţilor locale din cele două oraşe şi oficialităţilor Federaţiei Române de
Handbal, pe care o evidenţiem”.
Domnul HOLMQUIST a înmânat preşedintelui FRH, CRISTIAN GAŢU o plachetă
EHF, iar acesta i-a oferit-o frumoasă Cupă, copie a celei primite de echipele de pe podium.
Pentru „ISTORIE” evidenţiem faptul că ROMÂNIA a mai organizat mari competiţii
oficiale:
1962 – Campionatele Mondiale – senioare, Ediţia a II-a, Loc I;
1977 – Campionatele Mondiale – tineret, Ediţia I, ROMÂNIA, Loc III;
1996 – Campionatle Europene – tineret, Ediţia a IV-a, ROMÂNIA, Loc VIII;
1975 – C.M. Universitare – Ediţia a VI-a, ROMÂNIA, Loc I;
1987 – C.M. Universitare – Ediţia a X-a, ROMÂNIA, Loc I.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA – SENIOARE LA C.E. 2000 – ROMÂNIA

Jocul IV, Calificare directă la C.M. 2001 şi C.E. 2002

1. HUŢUPAN LUMINIŢA, portar, 29 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,82/78, 0 gol/7 joc la C.E.;
Debut CSŞ Piatra Neamţ, prof. Ovidiu Ţoc;
2. DOGARU CRISTINA, portar, 29 ani, Rapid Bucureşti, 1,74/62; 0/7;
Debut CSŞ Rm. Vâlcea, prof. Maria Ciulei;
3. KEREKEŞ ILDIKO, portar, 25 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,80/68, nu a jucat;
Debut CSŞ Baia Mare, prof. Nicoară şi Baban;
4. GOGÂRLĂ SIMONA, int. stg., 25 ani, Krim Ljubljana, 1,79/69, 63/7; golgeter Euro 2000
Debut CSŞ Focşani, prof. Goidescu şi Georgescu;
5. LUCA STELUŢA, int. dr., 25 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,78/72, 30/6;
Debut CSŞ Galaţi, prof. Adrian GHEORGHIU;
6. STOICA AURELIA, int. st., 21 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,78/69, 4/3;
Debut CSŞ Steaua, prof. Gavril Kozma;
7. IGNAT MIHAELA, centru, 24 ani, Silcotub Zalău, 1,72/69, 11/6;
Debut CSŞ Constanţa, prof. Ion Puşcaşu;
8. VĂRZARU CRISTINA, ex. dr., 21 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,68/58, 13/5
Debut CSŞ Corabia, prof. Ovidiu Căpruciu;
9. STRATON MĂDĂLINA, centru, 20 ani, Petromin Constanţa, 1,77/69, 4/4
Debut CSŞ Constanţa, prof. Traian Bucovală;
10. NIŢESCU CARMEN, int. st., 24 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,83/72, 0/4
Debut CSŞ Rm. Vâlcea, prof. Maria Ciulei;
11. MIHAI CRISTINA, int. dr., 24 ani, Rapid Bucureşti, 1,80/72, 7/6

Debut CSŞ Baia Mare, prof. Ioan Băban;
12. GHEORGHE IULIANA, ex. dr., 25 ani, Rapid Bucureşti, 1,73/65, 0/1
Debut CSŞ6 Bucureşti, prof. Georgeta Manolescu;
13. PĂTRU MARINELA, ex. stg., 28 ani, Silcotub Zalău, 1,74/65, 13/5
14. GÂLCĂ IONELA, pivot, 19 ani, Hidrotehnica Constanţa, 1,75/70, 2/4
Debut CSŞ Constanţa
15. BORA VICTORINA, pivot, 29 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,76/68, 7/5
16. ARITON ALINA, ex. dr., 20 ani, Ursus Cluj, 1,71/60, 1/4
Antrenori: MUŞI DUMITRU, POPESCU CONSTANTIN “PILICĂ”.
Medic: IOAN STRĂUŢ; Maseur: NICOLAE “MOBI” MĂTĂSARU.
Cele subliniate vor face parte din echipa vicecampioană mondială în 2005 – Rusia.
Au mai făcut parte din lotul EURO 2000, au luat parte la pregătiri şi meciuri de
verificare, dar nu au participat la turneul final: ALINA DOBRIN şi CARMEN NIŢESCU
(accidentate) şi OANA CHIRILĂ, LENUŢA LUPAN, SIMONA POPA, RAMONA FARCĂU,
LUMINIŢA STROE, VALERIA MOTOGNA, GABRIELA TĂNASE.

DISTINCŢII ŞI EVIDENŢIERI LA EURO 2000.

ALL-STAR TEAM – ECHIPA DE AUR – Euro 2000: LUMINIŢA HUŢUPAN (ROM)
– portar, LUDMILA BODNIEVA (RUS) – pivot, OLENA TSIGITSA (UCR) – inter stânga,
BEATA SITI (HUN) – centru, MELINDA SZABO (FRA) – inter dreapta, LARISA
FERZALIEVA (MKD), AGNIESKA TOBIASZ (GER) – inter stânga.
GOLGETERĂ Euro 2000: SIMONA GOGÂRLĂ; Cea mai bună jucătoare Euro 2000:
BEATA SITI (HUM); Cel mai bun portar Euro 2000: LUMINIŢA HUŢUPAN (ROM); Arbitrii
finalei mari: SERBU – DOBRE (ROM).
 După Euro 2000 jucătoarele suprasolicitate în campionat, cupele europene, pregătire şi
participare la CE (16 meciuri în perioada septembrie-decembrie – aproape trei luni),
vor avea în fine un scurt răgaz, până la 6 ianuarie, când reîncepe campionatul (Liga)

naţional. În calendarul internaţional mai erau două acţiuni în aprilie şi august,
contracte din timp (cu doi ani înainte).
4. TURNEU în SPANIA, 13-15.04.2001 – ADRA
Clasament: 1. Spania; 2. ROMÂNIA; 3. Suedia; 4. Tunisia.
Rezultate: cu Tunisia: 38-14 (21-7), cu Suedia: 22-19, cu Spania: 24-27 (13-10.
*3 jocuri, 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: KEREKEŞ, GOGÂRLĂ 25 goluri/3 jocuri, MIHAI 3/3, STOICA 7/3, din
formaţia de la Euro 2000 şi un grup masiv de jucătoare tinere spre verificare şi selecţie:
MELINDA TOTH, GABRIELA TĂNASE 5/3, FLORINA NICOLESCU 6/3, LILIANA
TUDORACHE 8/3, IONELA GORAN 11/3, GABRIELA ROTIŞ 0/3, IONELA GÂLCĂ 8/3,
MAGDALENA URDEA 14/3.
Antrenor: CONSTANTIN POPESCU PILICĂ
5. TURNEUL CELOR 4 AŞI, 3-5 august 2001 – FRANŢA.
Clasament: 1. Franţa; 2. Danemarca; 3. Norvegia; 4. ROMÂNIA.
Rezultate: cu Norvegia: 21-27 (11-14), cu Franţa: 21-25 (14-16), cu Danemarca:
26-34 (14-17). *3 jocuri, 3 pierdute.
Au jucat: IGNAT 2 gol/3 joc, GOGÂRLĂ 19/3, NIŢESCU 6/3, STOICA-BRĂDEANU
3/3, PĂTRU 7/3, MIHAI 0/3, de la Euro 2000 şi DOBRIN 3/3 revine după accidentare, GÂLCĂ
5/3, TĂNASE 9/3 şi un alt grup, spre verificare: LAURA CRĂCIUN 0/2, LUMINIŢA STROE
10/3, ANDREEA POP, PAULA RĂDULESCU şi TALIDA TOLNAI – portari, RAMONA
FARCĂU 0/2.
Antrenori: DUMITRU MUŞI, CONSTANTIN POPESCU “PILICĂ”.
După cum se vede, cele două turnee au avut ca obiectiv verificarea şi selecţia unor
jucătoare care să completeze lotul senioarelor. De la Euro 2000, au jucat doar şapte şi nu mai
puţin de 14 noi jucătoare, unele reluate în vederea lotului, altele debutante la senioare.
PALMARES 2000-2001 SENIOARE - 21 jocuri, 10 victorii, 2 egaluri, 9 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET - feminin 2000-2001, era calificată în turneul
final al C.M. Ediţia a-13-a din Ungaria, datorită locului I şi titlului de campioane mondiale
cucerit la ediţia anterioară din China (1999).

Titlul mondial realizat de generaţia cu: VĂRZARU, STOICA-BRĂDEANU, FARCĂU,
GATZEL, MOTOGNA, TOLNAI, ROTIŞ, devine acum o obligaţie să-l apere pentru noua
generaţie cu: ELISEI, CHIRILĂ, VÂRTIC, BUSUIOCEANU, SENOCICO, GRECU,
TÂLVÂC.
Cele subliniate vor face parte din echipa vicecampioană mondială. Scăpând de stresul
calificărilor s-a putut lucra în perspectivă întregul sezon (septembrie 2000-august 2001) pentru o
medalie la turneul final din august 2001.
Campania de pregătire pentru CM 2001 tineret fete, începe după regula nescrisă, dar
respectată, un serios control medical (trei zile) la Bucureşti (08-10.11.2000) şi un cantonament
de pregătire la Zalău (10-17.11.2000) şi participarea la Trofeul Carpaţi (17-19.11.2000).

1. TROFEUL CARPAŢI Ediţia a-35-a, 17-19 nov. 2000, Cluj- Zalău.
S-a jucat pe două serii a câte patru echipe la Cluj (senioarele) şi la Zalău tineretul.
Clasament: 1. Rusia; 2. Ucraina; 3. Iugoslavia; 4. Macedonia; 5. ROMÂNIA tineret; 7.
Croaţia; 8. Olanda.
Rezultate: România tineret (până la 19 ani) cu echipele prime de senioare ale Rusiei: 2632 (14-17); cu Croaţia: 25-19 (11-5); cu Macedonia: 17-19 (6-9). * 3 jocuri, 3 pierdute.
Această ediţie a fost organizată într-o formulă mai aparte, cu 8 echipe pe două serii de
patru în oraşe diferite.
La Cluj: 1. Ucraina; 2. Iugoslavia; 3. ROMÂNIA; 4. Olanda.
La Zalău: 1. Rusia; 2. Iugoslavia; 3. ROMÂNIA tineret; 4. Croaţia.
Este şi ordinea în grupele, să zicem preliminare, după care urmau finalele între echipele
clasate pe aceleaşi locuri. Tineretul nostru, clasat pe locul 3, a jucat cu locul 3 din cealaltă grupă,
cu ROMÂNIA senioare. A fost marea surpriză a competiţiei, destul de neplăcută pentru noi
(amănunte la capitolul “Echipa naţională de senioare”). “Finala” pentru locurile 5-6 a revenit
echipei de senioare, dar nu figurează în palmaresul internaţional interţări.
Au jucat: TEREZA TAMAŞ, FLORENTINA GRECU, GABRIELA VASILE în poartă,
IONELA GÂLCĂ 16 goluri/3 jocuri, ALICE ELISEI 9/3, MIHAELA URCAN, OANA
CHIRILĂ 15/3, ALINA PETRACHE 5/3, ADRIANA GONTARIU 0/3, CĂTĂLINA CIOAREC
1/3, CRISTINA NICOLAE 2/3, LUMINIŢA IORGA 10/3, DIANA MEIROŞU 4/3, ALINA
BRANIŞTE 5/3, CORINA MEILOIU 0/1.
Antrenori: MARCEL ŞERBAN, SORIN RĂDULESCU.

Jucătoarele subliniate au promovat de la tineret la senioare, realizând vârful de
performanţă după 2005, când au cucerit medalia de argint la C.M. din Rusia, devenind
vicecampioane mondiale, împreună cu vârfurile altor două generaţii.
La trei zile după Trofeul Carpaţi se pleacă în Ungaria, la un important turneu, cu şase
echipe de tineret.
2. CUPA MONDIKA, 24-26.11.2000 – Ungaria, GYOR - Papa.
Clasament: 1. Ungaria; 2. ROMÂNIA; 3. Croaţia; 4. Suedia; 5. Polonia.
Rezultate: cu Suedia: 25-16 (12-6); cu Polonia: 22-16 (14-5); cu Croaţia: 24-16 (18-8); cu
Ungaria: 26-27 (13-14). * 4 jocuri: 3 victorii, 1 pierdut.
Un turneu reuşit din toate punctele de vedere, cu o evoluţie constant bună şi rezultate
categorice, care ne anunţau ca pretendenţi la un loc pe podiumul Europenelor din august 2000.
În finală cu echipa gazdă am pierdut la un gol după un joc extrem de disputat, în care şi
arbitrii au avut un rol determinant.
Au jucat: TAMAŞ, PETRACHE, VASILE în poartă, ELISEI 8 goluri/4 jocuri, CHIRILĂ
24/4, BRANIŞTE 14/4, VARTIC 15/4, MEIROŞU 9/3, CIOAREC 4/4, NICOLAE 8/4,
MEILOIU 2/4, GONTARIU 4/4.
Antrenori: ŞERBAN, RĂDULESCU.
3. TURNEU DANEMARCA, 1-3.12.2000, VALBY, FARUM, ROSKILDE.
Clasament: 1. Danemarca; 2. Franţa; 3. Olanda; 4. ROMÂNIA.
Rezultate: cu Franţa: 20-34 (8-17); cu Danemarca: 20-35 (9-20); cu Olanda: 21-31 (1214). * 3 jocuri, 3 pierdute.
În mod cert echipa şi-a ieşit din forma bună pe care a avut-o la tuneul anterior. Dar nu
este o surpriză, echipele noastre feminine au mai repetat alternanţe “după una caldă alta rece”.
Au jucat: TAMAŞ, PETRACHE, GRECU, ELISEI 4 goluri/3 jocuri, VARTIC 5/2,
CHIRILĂ 25/3, CIOAREC 2/3, NICOLAE 3, MEIROŞU 5/2, BRANIŞTE 7/3, GONTARIU ½,
MEILOIU 0/3.
Antrenori: ŞERBAN, RĂDULESCU.
Din nou, rezultate îngrijorătoare, care sperăm că sunt datorită lipsei de omogenizare a
echipei în formare încă, selecţia rămânând deschisă.

În anul 2001 pregătirea reîncepe în aprilie cu un cantonament de zece zile la Sibiu
precedat de controlul medical la Bucureşti.
4. DUBLA CU UNGARIA, 10 şi 11.04.2001 - MAKO.
În primul joc cu Ungaria: 24-25 (9-14), în cel de-al doilea: 24-24 (12-8).*2 jocuri: 1 egal,
1 pierdut.
Au jucat: VASILE, GRECU în poartă, MEIROŞU 0/2, ELISEI 11/2, VARTIC 15/2,
CIOAREC 3/2, NICOLAE 4/2, BRANIŞTE 6/2 din echipa anului 1999 la care se adaugă:
MIHAELA SENOCICO 8/2, ANCA LIPAN 0/2, ANDRA ANDREI 0/2, ANDREEA TÂLVÂC
0/2, MIHAELA NEDELCU 0/2.
Antrenori: ŞERBAN, RĂDULESCU.
Din cele cinci jucătoare chemate spre selecţie va rămâne doar una, SENOCICO, dar în
continuare, antrenorii vor mai chema şi altele, care se remarcă din această generaţie.
La acest turneu alături de echipa de mai sus de tineret au mai participat junioarele născute
în 83-84. Sezonul pregătirilor din vara anului 2001 începe cu o perioadă de recuperare-refacere
la Eforie Nord (11-21.06.2001) cu numai 10 jucătoare şi medicul echipei. Cu întreaga echipă
pregătirile finale încep în 2 iulie 2001 şi vor continua legat, până la plecarea în Ungaria (27
iulie).
5. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU CROAŢIA, 14,15,16.07.2001- Deva.
Rezultate: Jocul 1 cu Croaţia, scor: 22-17 (11-6); Joc 2, scor: 24-16 (9-7) şi joc 3, scor:
29-26 (14-9). * 3 jocuri, 3 victorii.
În afara celor care au jucat până acum TAMAŞ, GRECU, VASILE, VARTIC,
BRANIŞTE, CIOAREC, CHIRILĂ, ELISEI, NICOLAE au mai fost convocate: FLORENTINA
TRĂISTARU, SIMONA SÂRBU, MIHAELA NEDELCU, AMALIA BUSUIOCEANU şi
CORINA DEMETER. Au confirmat: BUSUIOCEANU, TRĂISTARU, DEMETERCĂ,
SIMONA SÂRBU.
Pregătirile se apropie de final, dar antrenorii mai au semne de întrebare pentru anumite
posturi. Noile venite, mai ales BUSUIOCEANU, SÂRBU, SENOCICO au asigurat bine unele
dubluri la început şi curând vor fi titulare.
În ultima etapă, pregătirea se desfăşoară la Poiana Braşov şi Braşov unde au loc şi jocuri
internaţionale.
6. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU IUGOSLAVIA, 19-21.07.2001, Braşov
Rezultate: în primul joc cu Iugoslavia, scor: 32-19 (17-7); al doilea, scor: 27-20 (12-9); al
treilea, scor: 28-16 (14-6). * 3 jocuri, 3 victorii.

Abia aceste ultime jocuri de verificare înaintea plecării în Ungaria, vor definitiva lotul
care face deplasarea şi prima formaţie. Poate cam târziu, motiv- omogeNIŢĂtea echipei va avea
de suferit la Europene, mai ales că URCAN se accidentează grav.
CAMPIONATELE MONDIALE DE TINERET- feminin, Ediţia a-13-a, 29 iulie-11
august 2001- Ungaria. S-au desfăşurat de această dată cu 20 de echipe repartizate, mai întâi, în
TURUL PRELIMINAR, în patru grupe a cinci echipe. Primele trei din fiecare grupă s-au
calificat. TURUL PRINCIPAL alcătuiau două grupe a şase echipe.
În TURUL FINAL se joacă pentru locurile 1-4 în semifinale şi finale pentru locurile 1-2
şi 3-4 la care participă primele două clasate din fiecare grupă, iar celelalte pentru locul de
clasament de la 5 la 20, întâlniri directe între echipele clasate pe acelaşi loc în grupe. A fost şi
cazul echipei noastre, care clasată pe locul 3 în grupa I a jucat cu locul al treilea din grupa II
pentru locurile 5-6.

EVOLUŢIA ECHIPA ROMÂNIEI LA C.M. TINERET 2001- UNGARIA.
1. ROMÂNIA – Brazilia: 27-22 (15-10).

Turul preliminar Grupa B;

2. ROMÂNIA – Danemarca: 24-21.

Turul preliminar Grupa B;

3. ROMÂNIA – Tunisia: 36-24 (16-11).

Turul preliminar Grupa B;

4. ROMÂNIA – Iugoslavia: 34-23 (17-11).

Turul preliminar Grupa B;

5. ROMÂNIA – Coreea: 28-28 (15-14).

Turul principal Gr. M I;

6. ROMÂNIA – Spania: 21-35 (11-13).

Turul principal Gr. B I;

7. ROMÂNIA – Rusia: 28-28 (15-14).

Turul principal Gr. B I;

8. ROMÂNIA – Norvegia: 34-30 (20-12).

Joc clasament locurile 5/6.

Linie clasament- 8 jocuri: 5 victorii, 2 egal, 1 pierdut, 232-211 (+21), 12 pt. Locul -V-.
Clasament final: 1. Rusia; 2. Ungaria; 3. Germania; 4. Spania; 5. ROMÂNIA; 6.
Norvegia;
7. Danemarca; 8. Suedia; 9. Coreea; 10. Croaţia; 11. Turcia; 12. Iugoslavia; 13.
Brazilia; 14. Tunisia; 15. Angola; 16. Argentina; 17. China; 18. Olanda; 19. Taipe; 20. Japonia.
ROMÂNIA loc 5, cu numai un joc pierdut (şi două egaluri). Ne clasăm doar pe locul 5,
după ce în întâlnirile anterioare aveam asupra lor numai victorii, dar şi egalul cu Coreea a fost o
surpriză neplăcută.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA-TINERET LA C.M. 2001 în Ungaria.
1. GRECU FLORENTINA, portar, 19 ani, CSŞ Craiova, 1,84 cm/70 Kg;
2. VASILE GABRIELA, portar, 19 ani, CSŞ2 Bucureşti, 1,70/63;
3. TAMAŞ TEREZA, portar, 19 ani, LPS Romani, 1,84/70;
4. CHIRILĂ OANA, inter dreapta, 20 ani, Ursus Cluj, 1,78/63;
5. SARBU SIMONA, centru, 20 ani,UniversitateaUrsus Cluj, 1,77/74;
6. VARTIC GEORGETA, pivot, 20 ani, UniversitateaUrsus Cluj, 1,76/85;
7. BRANIŞTE ALINA, int. st., 20 ani, Oţelul Galaţi, 1,75/73;
8. CIOAREC CĂTĂLINA, extremă dreapta, 19 ani, Oţelul Galaţi, 1,72/63;
9. NICOLAE CRISTINA, extremă stânga, 20 ani, RAT Bucureşti, 1,69/63;
10. DEMETERCĂ CORINA, pivot, 20 ani, Fibrex Săvineşti, 1,90/86;
11. SENOCICO MIHAELA, centru, 20 ani, RAL Bistriţa, 1,73/66;
12. BUSUIOCEANU AMALIA, centru, 20 ani, HIDRO Constanţa, 1,70/72;
13. TRĂISTRAU FLORENTINA, pivot, 19 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,77/70;
14. TALVAC ANDREEA, inter stânga, 20 ani, CSM Sibiu, 1,80/73;
15. ELISEI VALENTINA, extremă stânga, 19 ani, Universitatea Renin Deva, 1,70/65.
Antrenori: ŞERBAN MARCEL, RĂDULESCU SORIN,
Federal: DRĂGĂNESCU REMUS.
ALL-STAR: ECHIPA CAMPIONATULUI MONDIAL.
FLORENTINA GRECU, cel mai bun portar al C.M.
GEORGETA VÂRTIC, cel mai bun pivot al C.M.

O situaţie foarte rar întâlnită, o echipă de pe locul 5 (ROMÂNIA) are 2 jucătoare în
ECHIPA DE AUR a C.M. . De regulă în această formaţie “a stelelor” sunt numai jucătoare de la
echipele clasate pe locurile 1-4.
PALMARES 2000-2001 - TINERET: 23 jocuri, 11 victorii, 3 egal, 9 pierdute

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIOARELOR a cunoscut în sezonul 2000-2001 o
inviorare a activităţilor internaţionale în perspectiva unui obiectiv important: Ediţia a V-a a
Campionatelor Europene de junioare (YOUTH, în versiunea EHF). Turneul final era programat
în Turcia, 24-31 august 2001, iar calificările în iunie 2001, în Norvegia.
Obiectivul de performanţă nu putea fi decât un loc pe podium, cunoscând că la ediţia
anterioară din 1999-Germania, echipa României cucerise titlul de campioană europeană cu
generaţia: IONELA GÂLCĂ, TEREZA TAMAŞ, CRISTINA NICOLAE, AMELIA
BUSOICEANU, OANA CHIRILĂ, DIANA MEIROŞU. Era acum sarcina unei noi generaţii
(născute 1983-1984) să continue seria acestor performanţe: MIHAELA IGNAT, RALUCA
IVAN, ADINA MEIROŞU, ADRIANA NECHITA, ELENA VISCREANU.
Bineînţeles că, mai întâi, trebuia depăşit pragul calificărilor şi nu era uşor, fiindcă grupa
noastră se desfăşura în Norvegia, cu Finlanda şi ţara gazdă. Numai locul I mergea la turneul final
din Turcia. Ceea ce noua generaţie va reuşi, dar acolo, în Turcia, va ocupa un loc de neacceptat
pentru noi (11).
Pregătirile, o continuare a fazei de selecţie din tabăra FRH-MI din 2000 de la Baia-Mare ,
vor începe chiar din septembrie 2000, într-un cantonament de pregătire, la Sânnicolau Mare (0307.09.2000), finalizat cu un turneu în Ungaria.
1. TURNEU UNGARIA 8-10 septembrie 2000 – KESKEMËT
Clasament: 1. Ungaria; 2. Iugoslavia; 3. ROMÂNIA; 4. Slovacia.
Rezultate: cu Slovacia 25-29 (12-15), cu Iugoslavia 27-20 (11-11), cu Ungaria 24-29 (916). *3 jocuri, 1 victorie, 2 pierdute.
Au jucat: SAFTOIU AMALIA, MIRCEA ALINDA, TEODORESCU PAULA în poartă,
CRAP DANIELA 6 gol/3 joc, AIACOBOAIE ROXANA 8/2, NECHITA ADRIANA 22/3,
CURTEANU DACIANA 4/3, IVAN RALUCA 10/3, HERMAN OANA 9/3, BOLDAN
CAMELIA 1/3, DOBROMIR LAVINIA 0/3, GHENEA GABRIELA 0/3, DEUTSCH KINGA
0/1, PAVĂL PAULA 6/3.
Antrenori: MISĂILĂ CORNELIU, TOSUM CONSTANTIN
Federal: REMUS DRĂGĂNESCU

Un nou cantonament de 10 zile la Sf. Gheorghe (15-23.11.2000) şi plecarea la turneul din
Polonia.
2. TURNEU POLONIA 24-26 noiembrie 2000 – GLIWICE
Clasament: 1. Polonia A; 2. Germania; 3. Ungaria; 4. Norvegia; 5. Romania; 6. Polonia
B.
Rezultate: cu Germania 22-23 (13-10), cu Polonia B 23-12 (14-3), cu Norvegia 21-38
(11-15), cu Polonia A 21-26 (11-14), cu Ungaria 25-33 (10-18). *5 jocuri, 1 victorie, 4 pierdute.
Au jucat: SĂFTOIU, MIRCEA în poartă, CRAP 9 gol/5 joc, DEUTSCH 10/5, GHENEA
0/5, VISCREANU 1/5, NECHITA 11/5, IVAN 7/5, AIACOBOAIE 9/5, CURTEANU 4/5,
PAVĂL 3/5, BOLDAN 0/5 şi mai nou venite spre selecţie-verificare: MIHAELA IGNAT 6/5,
SORINA TITE 21/5, ANA-MARIA NEGOI 2/5.
Antrenori: MIRCEA BUCĂ, MIRCEA ANTON.
La acest turneu, care va devein tradiţional, în primele două zile se jucau câte două
meciuri şi în ultima, unul singur. Din păcate, rezultatele echipei de junioare în sezonul de toamnă
nu au fost îmbucurătoare. În cinci meciuri, doar o victorie asupra unei echipe de B şi patru
pierdute. Înfrângerea cu Norvegia, 21-38, era cea mai îngrijorătoare având în vedere că în
calificări concurau cu această echipă pentru un loc în turneul final, care avea loc la ele acasă.
Stagiunea de primăvară a pregătirilor pentru calificare începe cu un cantonament de 10
zile la Deva (01-09.04.2001) urmat de o întâlnire dublă cu echipa Ungariei, o altă participantă la
turneul final (unde va ocupa locul 3).
3. DUBLĂ CU UNGARIA, 10 şi 11 aprilie 2000 la MAKŐ
Rezultate: în primul joc 17-24 (6-11), în al doilea 26-35 (8-18). *2 jocuri, 2 pierdute.
Au jucat: SĂFTOIU, TEODORESCU, MIRCEA în poartă, VISCREANU 1 gol/2 joc,
IVAN 4/2, HERMAN 8/2, NECHITA 6/2, IGNAT 1/2, AIACOBOAIE 5/2, şi nou venitele:
CLAUDIA CHIOREANU 2/2, CĂTĂLINA CALU 2/2, CRISTINA STRUNGARU 6/2,
GRECEANU FLORENTINA 1/2.
Antrenori: MIRCEA BUCĂ, IOAN HOLBAN.
4. TURNEU CALIFICARE PENTRU CE junioare 2001, 1-3.06.2000,Norvegia
Clasament: 1. ROMÂNIA; 2. Norvegia; 3. Finlanda.
Rezultate: cu Finlanda 39-17 (7-18), în Norvegia 24-21 (13-13). *2 jocuri, 2 victorii.

Victorie mare în Norvegia, “acasă” la ea. Surpriză şi mai mare, după acel 21-38 din
noiembrie 2000 în turneul din Polonia.
Echipa de junioare a României se califică la turneul final al CE junioare din Turcia,
august 2001.
Au jucat: SĂFTOIU, MIRCEA, TEODORESCU (în poartă), CRAP 19 gol/2 joc, IGNAT 5/2,
NECHITA 5/2, HERMAN 11/2, IVAN 4/2, AIACOBOAIE 9/2, CURTEANU 1/2, CALU 6/2,
GHENEA 3/2 şi nou selecţionata OANA MANEA 1/2.
După obţinerea calificării în dauna Norvegiei şi a Finlandei (să fim sinceri, o surpriză
pentru noi) se intră într-o etapă de pregătire finală, cu un program deja experimentat cu succes.
Pregătire generală la mare – Năvodari (05-25.07.2001), de unde se pleacă direct la Sf. Gheorghe
(26.07-08.08.2001) şi se continuă cu o suită de jocuri de verificare, la Braşov şi în Franţa.
5. TREI JOCURI DE PREGĂTIRE CU UCRAINA la Braşov şi Sf. Gheorghe.
Primul joc, 3.08.2001 la Braşov 27-26 (13-14), jocul 2, 4.08.2001 la Sf. Gheorghe 24-18
(10-5) şi jocul 3, 5.08.2001 la Braşov 23-24 (8-10).
*3 jocuri, 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat, cele de până acum şi LAURA VASILESCU, LIDIA MIHOC, ALINA
MUREŞAN, GEORGETA TUDOR ca o ultimă verificare-selecţie pentru locurile 15-16 din lotul
echipei pentru CE.
6. TURNEU FRANŢA 12-15 august 2001 la APT
Clasament: 1. Danemarca; 2. ROMÂNIA; 3. Franţa; 4. Portugalia;
Rezultate: cu Franţa 36-29 (20-13), cu Portugalia 20-24 (9-11), cu Danemarca 20-29 (1212). *3 jocuri, 2 victorii, 1 pierdut.
Au jucat: SĂFTOIU, TEODORESCU, MIRCEA, CRAP, IGNAT, GANEA,
VISCREANU, NECHITA, HERMAN, CALU, CURTEANU, IVAN, STRUNGARU,
AIACOBOAIE, VASILESCU, MUREŞAN.
Antrenori: BUCĂ, HOLBAN.
Au fost ultimele jocuri de verificare, stabilindu-se şi lotul care va face deplasarea la CE.
7. CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIOARE (YOUTH în versiunea EHF).
Ediţia a V-a, 24.08 - 2.09.2001, SAMSUN – TURCIA.
Sistemul de desfăşurare al Europenelor rămâne în continuare acelaşi pentru toate
categoriile. UN TUR I PRELIMINAR, cu două grupe a şase echipe în care vor juca fiecare cu

fiecare numai tur. Apoi un TUR II PRINCIPAL în care clasamentul grupelor fixa cine intră în
semifinale şi finale (locul 1 şi 2 din fiecare grupă, A şi B) şi cine joacă pentru locurile de
clasament 5-12 (meciuri directe între echipele de pe acelaşi loc în grupe).
Grupa A: Ungaria, Croaţia, Spania, Cehia, Ucraina, Portugalia.
Grupa B: Rusia, Germania, Olanda, Slovenia, Turcia, ROMÂNIA.
Anticipând, am enumerat echipele din grupe exact în ordinea în care se vor clasa în
finalul etapei preliminare. şansele noastre la un loc pe podium erau la început destul de mari
datorită mai ales titlului cucerit în 1999 (dar de altă generaţie). Palmaresul nostru negativ după
seria de meciuri din perioada de pregătire: 18 jocuri, 8 victorii şi 10 pierdute, ne-a coborât în cota
de pronosticuri. Totuşi nu aşa de mult ca în realitatea total neplăcută ce va urma respectiv ultimul
loc din grupă şi penultimul în clasamentul general.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIEI LA JUNIOARE, C.E. 2001 – TURCIA
1. ROMÂNIA – Slovacia

19-25 (13-10)

TURUL preliminar, Grupa B

2. ROMÂNIA – Rusia

23-32 (11-16)

TURUL preliminar, Grupa B

3. ROMÂNIA – Turcia

21-27 (9-14)

TURUL preliminar, Grupa B

4. ROMÂNIA – Germania

22-22 (15-11)

TURUL preliminar, Grupa B

5. ROMÂNIA – Olanda

24-19 (14-9)

TURUL preliminar, Grupa B

6. ROMÂNIA – Portugalia

28-27 (14-15)

Joc de clasament locurile 11-12.

Linie de clasament: 6 jocuri, 2 victorii, 1 egal, 3 pierdute 137-152 (-15) 15 pct. Locul XI-.
Clasament final: 1. Rusia; 2. Germania; 3. Ungaria; 4. Croaţia; 5. Spania; 6. Olanda;
7. Slovenia; 8. Cehia; 9. Ucraina; 10. Turcia; 11. ROMÂNIA; 12. Portugalia.
Nu sunt prea multe de comentat, de altfel nu avem nici foile de arbitraj, nici înregistrări
sau observaţii ale antrenorilor. Probabil s-a vrut să se uite cât mai repede acest loc 11 din 12
echipe.
Ne râmâne însă speranţa că poate trei-patru din aceste jucătoare-junioare, să ajungă la
prima naţională de junioare, cândva, în viitor şi să facă performanţă acolo. Poate: SĂFTOIU sau
NICHITA, CARP, IVAN, VISCEANU.

LOTUL ECHIPEI ROMÂNIA LA C.E. Junioare 2001, Turcia
1. SĂFTOIU AMALIA, portar, 18 ani, CSŞ Timiş, 1,75m/63kg
Debut CSŞ Turnu Severin; prof. ION MILOVAN
2. MIRCEA ALIDA, portar, 18 ani, Olchim R.Vâlcea, 1,80/68
Debut LPS Timişoara; prof. FLORICA GALLOVITS
3. TEODORESCU PAULA, portar, 17 ani, CSŞ Focşani, 1,77/76
Debut CSŞ Focşani; prof. RADU GEORGESCU
4. CRAP DANIELA, int. st., 17 ani, CSŞ Zalău, 1,83/74
Debut CSŞ Zalău; prof. IOAN ARSENIE
5. IGNAT MIHAELA, centru, 17 ani, CSŞ Timiş, 1,66/59
Debut LPS Timişoara;
6. GENEA GABRIELA, 17 ani, LPS Slatina, 1,77/74
Debut LPS Slatina; prof. GAVRIL COZMA
7. VISCREANU ELENA, int. st., 17 ani, CSŞ Zalău, 1,86/76
Debut CSŞ Bacău; prof. IOAN ARSENE
8. NICHITA ADRIANA, ex. st., 18 ani Oltchim Rm. Vâlcea, 1,70/73
Debut CSŞ Băileşti;
9. HERMAN OANA, centru, 17 ani, CSŞ Cluj, 1,77/70
Debut CSŞ Cluj; prof. ION PÂRVU
10. CURTEAN ADRIANA, CENTRU, 17 ani, CSŞ Sibiu, 1,69/53
Debut CSŞ Sibiu;
11. IVAN RALUCA, pivot, 18 ani, CSŞ Zalău, 1,77/65

Debut CSŞ Bacău; prof. IOAN ARSENE
12. STRUNGARU CRISTINA, pivot, 17 ani, CSŞ C-ţa, 1,77/65
Debut CSŞ Constanţa; prof. NICA ELVIRA
13. AIACOBOAIE ROXANA, ex. st, 18 ani, Rapid Buc., 1,66/60
Debut Rapid Bucureşti; prof. SULTANU AIACOBOAIE
14. DOBROMIR LAVINIA, inter dreapta, 17 ani, Oltchim Rm. Vâlcea, 1,77/70
15. CALU CALINA, extremă dreapta, 17 ani, CSŞ Timiş, 1,69/53
Debut LPS Timişoara; prof. FLORICA GALLOVITS
16. MANEA OANA, pivot, 17 ani, OLTCHIM Rm. Vâlcea, 1.69/70
Debut: CSŞ 2 Bucureşti, prof. ELENA GHEORGHE
Antrenori: MIRCEA BUCĂ, IOAN HOLBAN
Federal: REMUS DRĂGĂNESCU
Nu a fost clar de ce nu am avut decât trei jucătoare de câmp la vârsta maximă (18 ani),
toate celelalte 12 având 17 ani, deci un an în minus, care la această vârstă contează mult în
acumularea de experienţă şi formare determinante pentru manifestarea acestora în jocul cu miză.
Poate instabilitatea lotului a contat fiindcă el nu a fost precizat mai ales prima echipă decât în
final. Mai este de discutat asupra valorii unor junioare din lot şi gradul lor de pregătire.
PALMARES 2000/2001 JUNIOARE: 24 jocuri, 10 victorii, 1 egal, 13 pierdute

ECHIPA NAŢIONALĂ DE JUNIOARE II (cadete), începuse de doi ani să apară şi în
calendarele internaţionale, este drept doar cu una-două acţiuni, dar era un pas important. Această
scădere a vârstei de începere a activităţii internaţionale a fost dictată şi de anunţarea în
perspectivă a unui campionat mondial de junioare şi coborâre a vârstei la fiecare din categoriile
de până acum.
1. TURNEU „CADETE”, SLOVACIA 18-20.08.2001, Târnava;
Clasament: 1. Slovacia; 2. ROMÂNIA; 3. Polonia; 4. Ungaria; 5. Cehia.
Rezultate: cu Ungaria 28-25 (18-10), cu Slovacia 16-30 (9-14), cu Polonia 20-20 (11-8),
cu Cehia 27-19 (14-9). *4 jocuri, 2 victorii, 1 egal, 1 pierdut.

Au jucat: NICHITA MIRELA, NICOARĂ GABI în poartă, CRISTOAICA AURA 8
gol/4 joc, VIZITIU DANIELA 3/4, MANEA OANA 21/4, DOSPIN ANDREEA 12/4,
TOMULEANU IRINA 10/4, TUDOSIE CARMEN 14/4, AMARIEI ANCA 6/4, ROUĂ
ALEXANDRA 0/4, ILIE GEORGETA 13/4, CARTAS CARMEN 3/4, EPARU VALENTINA
5/4, GHEORGHE CARMEN 5/4.
Antrenori: ANTON MIRCEA, OPREA COSTEL.
PALMARES 2000-2001 CADETE: 4 jocuri, 2 victorii, 1 egal, 1 pierdut.

ECHIPA NAŢIONALĂ A SENIORILOR ratase în sezonul trecut calificarea la turneul
final al C.M. din Franţa (februarie 2001) şi încerca acum în 2000-2001, să forţeze pe cea de la
CE din Suedia (martie 2002), ”dar pe noi în ultimii ani, la băieţi calificările ne amărau”. Şi acum
era greu dar deloc imposibil, mai ales că din grupă se calificau în play-off două echipe.
Noi eram cu Elveţia, Lituania şi Oslanda (Insulele Foroe). Calculele erau simple trebuie
să învingem (tur-retur), una din cele două enumerate la început fiindcă Islanda nu conta în luptă.
Locul secund era foarte bun şi foarte posibil, aveam victorii şi cu Elveţia şi cu Lituania. Apoi de
pe locul I sau II urma să ne rugăm ca sorţii să ne aducă o echipă accesibilă în play-off, lucru
iarăşi posibil.
Din păcate toate aceste calcule optimiste dar reale, au căzut total, nu am reuşit să luăm
nici un punct de la Elveţia şi Lituania, care nu erau mai bune ca noi, dar s-au bătut mai “aprig” în
fiecare secundă a jocului, pentru fiecare minge. De pe locul III am ratat şansa de a juca în playoff şi am spus adio şi acestor CE. Pregătirile pentru suita de meciuri din ianuarie au început din
noiembrie-decembrie 2000 cu un cantonament şi două meciuri de pregătire cu Macedonia. La
conducerea tehnică a echipei, rămân aceeaşi antrenori: CEZAR NICA principal şi NICOLAE
MUNTEANU secund (portari).
De comun, acord se renunţă la postul de Director Tehnic ocupat de LASCĂR PANĂ,
apreciindu-se că o conducere bicefală este adesea contraproductivă.
1. DUBLA DE PREGĂTIRE CU MACEDONIA la Ploieşti: Jocul I, 01.12.2000, scor:
31-21 (12-12) şi Jocul II în 03.12.2000, scor: 34-24 (18-11). *2 jocuri, 2 victorii.
Două meciuri de antrenament, foarte bune şi folositoare pentru această reâncepere a unui
noi sezon competiţional.
De altfel, echipa macedoniei devenise un partener tradiţional. Şi în sezonul anterior am
jucat cu o lună de zile înainte de calificări, două verificări cu această echipă.
Au jucat: SORIN BÂRZĂ, FLORIN DRAGOMIR, ŞTEFAN LAUFCEAC- portari,
DORIN PURCĂREA 16 gol/2 joc, OVIDIU MIHĂILĂ 4 gol/2 joc, ION GĂBREAN 3/2,
SANDU IACOB 17/2, FLORIN LUCA 4/2, RAREŞ FORTUNEANU 2/2, VALERIU COSTEA

1/1, MARIAN FILIP, LAURENŢIU TOMA, MIHAI COJOCEA, ION ROŞCA 4/2, MIRCEA
MURARU 5/2.
Antrenori: CEZAR NICA, NICOLAE MUNTEANU.
Medic: TRAIAN POPESCU.
2. CALIFICĂRI PENTRU C.E. Seniori- Suedia 2002, 4-21 ianuarie 2001.
Jocuri tur-retur cu Faroe, Lituania, Elveţia în luna ianuarie 2001.
ROMÂNIA-Insulele Faroe, la FAROE: 36-23 (17-11) 05.01.2001 şi 27-16 (15-0)
07.01.2001
ROMÂNIA-Lituania, la KAUNAS: 15-24 (5-13) 10.01.2001 şi ORADEA: 20-23 (9-8)
14.01.2001
ROMÂNIA–Elveţia, la Oradea: 24-27 (12-13) 17.01.2001 şi AARAU: 23-26 (10-14)
21.01.2001.
Clasament: 1.Lituania 10 pct., 150-115 (+35); 2.Elveţia 10 pct., 157-138 (+19); 3.
ROMÂNIA 4 pct.; 4. Faroe 0 pct.
Echipa României nu s-a calificat mai departe în play-off ratând CE din Suedia 2002. Dar
şi învingătorii noştrii vor ieşi din cursă în play-off, Lituania va fi eliminată de Croaţia, iar Elveţia
de Ungaria, slabă consolare.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIA SENIORI, în calificările pentru CE 2002.

JOCURI DE CALIFICARE TUR-RETUR CU INSULELE FAROE la TORSHAM,
05.01.2001, scor: 26-23 (17-11) şi la VESTMANNA în 07.01.2001, scor: 27-16 (15-8). *2
jocuri, 2 victorii. De comun acord, ambele meciuri au avut loc în “Insule” ceea ce a însemnat o
economie consistentă pentru noi, câştigând şi două zile de pregătire. În ambele jocuri echipa
noastră a dominat categoric şi a putut rula întregul lot. A fost o bună verificare în deplasare, un
bun antrenament şi o încălzire pentru ce va urma.
Au jucat: LAUFCEAC, BÂRZĂ - portari, ROŞCA 3 gol/2 joc, COJOCEA 5/2, LUCA
12/2, COSTEA 0/2, GĂBREAN 14/2, PURCĂREA 5/2, MURARU 12/2, FORTUNEANU 15/2,
FILIP 1/1, DRAGOMIR 0/2, MIHĂILĂ 0/1, PETREA 0/1.
Antrenori: NICA, MUNTEANU.
Medic: TRAIAN POPESCU.

JOCURI DE CALIFICARE TUR-RETUR CU Lituania, la KAUNAS, 10.01.2001,
scor: 15-24 (5-13) şi la ORADEA, 14.01.2001, scor: 20-23 (9-8). * 2 jocuri, 2 pierdute.
Dublă lovitură de teatru (tragic pentru noi), pierdem în deplasare la o diferenţă mult prea
mare (-9) faţă de valoarea echipelor şi palmaresul respectiv. Dar şi mai grav pierdem şi acasă la 3
goluri, lucru la care chiar că nu ne aşteptam. Diferenţa aceea de 9 goluri ne-a destabilizat total
întreaga echipă. Nu reuşim în trei zile - mai mult pe drumuri - să ieşim din “criză”, altă explicaţie
nu vedem. Tehnicienii, dar şi suporterii nu au înţeles şi nu au acceptat foarte slaba eficacitate în
atac. Cu doar 15 goluri înscrise în primul joc (cinci în repriza I) şi 20 în al doilea (nouă în repriza
I), nu poţi câştiga un meci internaţional. A fost şi o doză bună de superficialitate, anterior într-un
joc amical învinsesem la ea acasă Lituania, la patru goluri (ADI POPOVICI 9 goluri). Băieţii au
crezut că şi acum va fi ca atunci un meci uşor ,dar s-au înşelat amarnic.
Au jucat: BÂRZĂ, LAUFCEAC, MURARU 7 gol/2 joc, MIHĂILĂ 2/2, PURCĂREA
3/2, FORTUNEANU 5/2, PETREA 5/2, TOMA 3/2, GĂBREAN 2/2, COSTEA 0/2, IACOB
1/1, DRAGOMIR 0/1, LUCA 7/2, COJOCEA 1/1.
Antrenori: NICA, MUNTEANU.
JOC DE CALIFICARE TUR-RETUR cu Elveţia, la Oradea, 17.01.2001, scor: 24-27
(12-13) şi la AARAU în 21.01.2001, scor: 23-26 (10-14). *2 jocuri, 2 pierdute.
Era evident că echipa se prăbuşise pe topogan în jos şi nu au avut capacitatea de a-şi
reveni aşa cum se spune “din pumni” după cele două înfrângeri neaşteptate cu Lituania. Şi mai
evident era că nu au avut o pregătire în stil profesionist pentru 6 jocuri decisive la intervale de
trei-patru zile, plus deplasările dintr-un cap al altuia al Europei. În intervalul 5-21 ianuarie 2001,
deci în 16 zile, au trebuit să susţină şase jocuri- la trei-patru zile un joc- şi să călătorească până în
Islanda şi, în Letonia, revenind mereu la Oradea.
Au jucat: LAUFCEAC, BÂRZĂ, LUCA 9 gol/2 joc, FORTUNEANU 7/2, MIHĂILĂ
0/2, GĂBREAN 5/2, IACOB 12/2, FILIP 3/2, TOMA 2/2, PETREA 2/2, BORCEA, COJOCEA.
După meciul cu Elveţia, antrenorul CEZAR NICA, care lucrase cu această generaţie din
1996 ca principal sau secund, s-a retras mâhnit că nu a reuşit o calificare la C.M. sau C.E., deşi sar fi putut: „...A fost o generaţie mult lipsită de talente dar destul de puţin de excepţie, erau însă
grevaţi de probleme serioase de mentalitate şi determinare unii nu au reuşit nici până în final să
devină profesionişti adevăraţi. Poate am greşit eu ca nu am fost mână forte. În unele momente
nu numai cu echipa dar şi cu sfătuitorii din jur unii chiar din staff-ul federal dar problema cea
mai marea a lor a fost superficialitatea şi lipsa de responsabilitate. Nu toţi dar se molipseau unii
pe altii.Îi numă pe degete pe cei care făceau orice sacrificiu pentru performanţă şi se dedicau
total handbalului. După mine, LAUFCEAC a fost un exemplu de seriozitate dedicat total dorind
mereu să fie mai bun, cel mai bun.”
Antrenori: NICA, MUNTEANU.
Medic: TRAIAN POPESCU.

PALMARES 2000-2001 SENIORI: 8 jocuri, 4 victorii, 4 pierdute.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE TINERET- masculin după ce ratase în sezonul trecut
(1999-2000) calificările la Campionatele Europene din Grecia, încerca să obţină acum pentru
turneul final al Campionatului Mondial din Elveţia. Se poate spune că era o obligaţie, o nouă
şansă pentru generaţia ce ratase în 2000 să o facă acum în 2001, deoarece nu mai puţin de 13
jucători de atunci jucau şi acum în 2001 în echipa de tineret. Calificarea era însă în ultimul timp
o mare problemă pentru toate echipele masculine. Se juca în cinci grupe a patru echipe fiecare cu
fiecare, numai tur şi se califica doar prima clasată. Jucam în Polonia cu echipa gazdă-care era
favorita principală- cu Lituania şi Cipru. Şansele noastre erau reduse, dar existau aşa că jucând
foarte bine ne puteam califica.
Până la urmă nu am reuşit decât o victorie la echipa Ciprului şi am cedat la Polonia, care
s-a calificat dar şi la Lituania o surpriză în copie cu cea de la seniori (ceea ce nu mai este deja o
surpriză).
TURNEU DE CALIFICARE pt, C.M. 2001 în ELVEŢIA, 13-15 aprilie 2001
Polonia.
Rezultate: cu Cipru: 32-17 (12-9), cu Lituania: 35-25 (9-13), cu Polonia: 24-29 (13-10).
*3 jocuri: 1 victorie, 2 pierdute.
Clasament: 1. Polonia 10 puncte; 2. Lituania 10 pt.; 3. ROMÂNIA.
Au jucat: MARCHIŞ TAMAŞ, IONUŢ COADĂ, VASILE VIMAN în poartă, MARIUS
STAVROSITU 4 goluri (1 joc 1, 3 joc 2, 0 joc 3), MARIUS VĂRGĂLUI 13 (6, 2, 5),
ALEXANDRU SABĂU 10 (4, 3, 3), MARIAN FILIP 12 (4, 4, 4), ALEXANDRU DIMACHE 5
(3, 0, 2), CRISTIAN ADOMNICĂI 14 (6, 1, 7), IOAN ROŞCA 5 (1, 3, 1), OVIDIU PAVEL 1
(1, 0, x), GHEORGHE IRIMESCU 13 (6, 3, 4), LAURENŢIU TOMA 1 (0, 1, x), ALIN SANIA
1 (x, x, 1), GEORGE NICOLAE 0 (x, x, 0).
Antrenori: AIHAN OMER, EUGEN BASTUREA.
Este exact aceeaşi generaţie (născută în 1980-1981(, care a lucrăt cu profesorii: LUCIAN
TARCĂU şi ŞTEFAN DEAC, din 1996 până în 1999, când au preluat calendarul tineretului,
participând la două calificări, C.E. juniori şi C.M. tineret.

ECHIPA NAŢIONALĂ A JUNIORILOR, a avut în sezonul internaţional 2000-2001,
un obiectiv foarte important, ediţia a-V-a a Campionatelor Europene de juniori („YOUTH” în
versiunea EHF). Bineînţeles că mai întâi, trebuia să obţină calificarea-pe care o ratasem de trei
ori până acum: 1992, 199.., 1999- când la turneul finla din Israel (ne-am clasat pe locul 7).

De această dată, şansele noastre erau maxime. În primul rând jucam la noi acasă, la Brăila
şi în al doilea eram în grupă cu Moldova, Georgia şi Insulele Faroe, ţări cu un handbal mult sub
valoarea celui din România în special la juniori-tineret.
De pregătirea acestei noi generaţii care făcea primii paşi spre performanţă se ocupau încă
din anii anteriori profesorii-antrenori: LIVIU GUGLEŞ şi SABIN DACĂU.
Dacă pregătirile în anii fără competiţii oficiale erau la un nivel scăzut, doar cu
cantonamente de pregătire generală şi unu-două meciuri internaţionale, de această dată
programul a fost mult îmbunătăţit.
1. DUBLA AMICALĂ CU MEXIC (juniori), în 03.11.2000 la Sighişoara, scor: 35-22
(21-8) şi în 05.11.2000 la Bucureşti, scor: 40-28 (19-12). * 2 jocuri, 2 victorii.
Echipa Mexicului îl avea ca antrenor şi conducător pe GHEORGHE GRUIA, care are
merite incontestabile la introducerea şi dezvoltarea handbalului în această ţară. dublu campion
mondial 1964 şi 1970, medaliat cu Bronz la J.O. 1972, câştigător al Cupei Campionilor cu
Steaua 1968, a fost declarat de trei ori Cel mai bun handbalist al anului din România.
Au jucat la ROMÂNIA juniori: ANDREI IULIAN, PANAZAN FLORIN –portari,
SAVLOVSCHI CRISTIAN 5 goluri/1 joc, JURCĂ RAREŞ 5/1, STAMATE IULIAN 10/2,
SABOU ALEXANDRU 4/1, DEDIU CLAUDIU 8/2, ŞANIA ALIN 1/1, TRUICĂ MĂDĂLIN
3/1, MAZILU VIOREL 7/2, MIHAI BOGDAN 5/2, GEORGESCU IONUŢ 12/2, DAMIAN
OVIDIU 8/2, MAMINA ADRIAN 3/2, BIRTALAN ŞTEFAN junior 0/1, FLOREA AUREL
1/1, ROMAN GHEORGHE 1/1, APOSTOL FLORIN 2/1, VAIDAŞIGAN ILIE 1/8, SEMERIA
DAN 0/1, SAULESCU IONUŢ 0/1, BUCUR ANDRU 0/1.
Antrenori: GUGLEŞ LIVIU, DACĂU SABIN.
În final, a fost o selecţie deschisă, la care au participat 24 de juniori de perspectivă pentru
18 locuri în lotul pentru C.E. Luxemburg.
A fost o selecţie deschisă, la care au participat 23 de juniori de perspectivă pentru 16
locuri în lotul pentru C.E.
2. În perioada 18-26.11.2000, s-au organizat un cantonament la Timişoara, finalizat cu
un turneu internaţional la care au participat: BULGARIA, SLOVACIA şi două echipe de Juniori
(n.82-83 şi n. 83-84). Pe primul loc, numai cu victorii, echipa noastra (n.82-83). *2 jocuri, 2
victorii.
În anul 2001, din ianuarie până la 01.08- plecarea la C.E. Luxemburg.
Echipa de juniori a avut nu mai puţin de 10 actiuni de pregătire, de regulă, finalizate cu
meciuri internaţionale bilaterale sau turnee. Trebuie să recunoaştem că a fost un program extrem
de bogat, poate extrem de încărcat, dar în final, foarte eficient. Era evidentă atenţia de care se

bucura această generaţie din partea Federaţiei şi în mod special a preşedintelui CRISTIAN
GAŢU, care o vedea în situaţia de anul I al Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă.
De această generaţie şi următoarele două crescute la C.N.O.E. Sighişoara se legau multe
speranţe de redresare a handbalului masculin şi de revenire a echipei de seniori pe podiumul
marilor competiţii.
3. STAGIUL DE PREGĂTIRE LA GURA HUMORULUI, 15-28.01.2001 finalizat cu
„Trofeul Bucovina” cu participarea unor echipe de seniori de prima ligă, locul II în clasament.
Rezultate: cu Dinamo Braşov: 25-20 (25-20); cu AMBRO Suceava: 30-27; cu FIBREX
Săvineşti: 21-30.
4. CANTONAMENT LA TG. JIU, 24.02-04.03.2001, finalizat cu turneu de verificare cu
echipe de seniori din campionatul intern.
Victorie la Univ. Craiova şi PETROM Caracal şi înfrângere cu Pandurii Tg. Jiu.
5. CANTONAMENT LA BUCUREŞTI, 02-09.04.2001, mai întâi primul control medical
de amploare pentru acest loc la DCS şi două meciuri de verificare cu UZTEL Ploieşti, UcrainaTineret, DINAMO şi STEAUA-Tineret.
6. DUBLA CU SLOVACIA LA BRATISLAVA, 10-12.04.2001, o victorie şi o
înfrângere.
* 2 jocuri, 1 victorie, 1 pierdut.
7. TURNEUL DIN VIENA, 13-15.04.2001, cu cinci echipe de club de juniori, numai
victorii.
8. CANTONAMENT DE PREGĂTIRE LA BRĂILA, 07-24.05.2001 şi trei jocuri de
verificare cu echipe de juniori din Galaţi şi Brăila.
9. TURNEU DE CALIFICARE PENTRU C.E. juniori 2001, 25-27 mai 2001- Brăila.
Rezultate: cu Georgia: 32-17 (15-9), cu Moldova: 31-26 (21-12), cu Faroe Islands: 48-14
(25-7). * 3 jocuri, 3 victorii.
Clasament: 1. ROMÂNIA 6 puncte (+24); 2. Moldova 4 pt. (+9); 3. Georgia 2 pt. (-8); 4.
Faroe Islands 0 pt. (-55).
Trei victorii clare, calificare de necontestat şi o primă conturare a echipei care va pleca la
Luxemburg.
Au jucat: ANDREI IULIAN, PANAIT FLORIN portari, DEDIU CLAUDIU 6 goluri/2
jocuri, STAMATE ALEXANDRU 16/3, STAMATE IULIAN 17/3, SAVLOVSCHI DAN 10/3,

TRUICA MARIAN 2/3, MAZILU VIOREL 15/3, ILIEŞ DAN 12/3, MIHAI BOGDAN 4/2,
ŞANIA ALIN-FLORIN 4/2, GEORGESCU IONUŢ 14/3, DAMIAN OVIDIU, MAMINA
ADRIAN, HAMZA DRAGOŞ nu a jucat.
Antrenori: GUGLEŞ LIVIU, DACĂU SABIN.
Echipa de juniori a României se califică la turneul final Al Campionatelor Europene din
Luxemborg, august 2001.
10. TURNEU DE PREGĂTIRE TIMIŞOARA, 13-15 iulie 2001.
Rezultate: cu Macedonia: 32-31 (17-14), cu Slovacia: 29-25 (13-16), cu Iugoslavia: 24-25
(12-13). * 3 jocuri: 2 victorii, 1 pierdut.
Un turneu foarte puternic, cu echipe de valoare la nivel de juniori, care ne-a arătat unde
suntem şi cât mai avem de muncit în următoarele două luni până la turneul final.
12. TURNEU DE PREGĂTIRE ÎNPOLONIA, 20-22 iulie 2001.
Clasament: 1. Rusia; 2. Polonia; 3. ROMÂNIA; 4. Lituania; 5. Belarus;
6. Letonia.
Rezultate: cu Lituania: 33-32 (16-13); cu Belarus: 33-27 (16-15); cu Letonia: 42-25 (2311); cu Rusia: 21-29 (9-12); cu Polonia: 29-40 (13-21). * 5 jocuri: 3 victorii, 2 pierdute.
Se contura o favorită, Rusia, care va cuceri de altfel titlul în Luxemburg. Cu celelalte
echipe ne puteam angaja în luptă ,cu şanse variabile.
A jucat formaţia obişnuită: ANDREI, PANAZAN, SAVLOVSCHI, ILIEŞ,
GEORGESCU, SABĂU, ADRIAN, MAZILU, TRUICĂ, ŞANIA, MANEA, STAMATE I,
DEDIU.
Antrenori: GUGLEŞ, DACAU.
CAMPIONATELE EUROPENE AL JUNIORILOR, Ediţia a-V-a, 03-12 august
2001 - Luxemburg. Sistemul de desfăşurare era cel deja clasic pentru Europene: două grupe a
şase echipe în TURUL PRELIMINAR, care jucau fiecare cu fiecare, numai tur. Se calificau în
TURUL PRINCIPAL primele două echipe din clasamentul fiecărei grupe, care jucau semifinale
şi finale. Celelalte, de la locurile 3-6 jucau direct meciuri de clasament.
Grupa A: Suedia, Rusia, Slovacia, Austria, Croaţia, Ungaria.
Grupa B: ROMÂNIA, Danemarca, Franţa, Slovacia, Luxemburg, Islanda.

Anticipând, am enumerat componenţa grupelor în ordinea reală a clasamentului. Şansele
noastre, din analiza rezultatelor din ultimul an, era în situaţia fericită să intrăm în semifinale şi să
luăm o medalie. În afară de cea de aur, rezervată Rusiei, care în pregătire a învins pe toţi, adesea
la scor.

EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIEI LA C.E. JUNIORI – Băieţi, Luxemburg 2001.
1. ROMÂNIA – Islanda: 34-30 (17-17)

Turul preliminar, Grupa B;

2. ROMÂNIA – Franţa: 27-25 (13-10)

Turul preliminar, Grupa B;

3. ROMÂNIA – Luxemburg: 33-25 (14-11)

Turul preliminar, Grupa B;

4. ROMÂNIA – Danemarca: 29-30 (13-14)

Turul preliminar, Grupa B;

5. ROMÂNIA – Slovacia: 28-22 (10-9)

Turul preliminar, Grupa B;

6. ROMÂNIA – Rusia: 41-42 (17-17)

Semifinală 2;

7. ROMÂNIA – Suedia: 19-37 (10-22)

Finala mică locurile 3-4.

Linie clasament: 7 jocuri: 4 victorii, 3 pierdute. Locul -IV-.
Clasament final: 1. Rusia; 2. Danemarca; 3. Suedia; 4. ROMÂNIA; 5. Franţa; 6.
Slovacia; 7. Slovenia; 8. Austria; 9. Croaţia; 10. Luxemburg; 11. Ungaria; 12. Islanda.
ROMÂNIA, loc 4, semifinalistă a C.E.
EVOLUŢIA ECHIPEI ROMÂNIA JUNIORI LA C.E., Luxembourg 2001

Jocul 1: cu ISLANDA: 34-30 (17-17), RII: 17-13, în ziua de 03.08.2001, ora 14.30,
primul din turul preliminar grupa B, la Centrul Sportiv , RENE HARTMANN – unde se vor
desfăşura toate meciurile din aceste Campionate Europene, în Halla 1 sau 2.
Deşi eram net favoriţi, de altfel Islanda va ocupa ultimul loc, băieţii noştri au evoluat cu
reţinere marcaţi de emoţie, cu prea multe greşeli individuale. Echipa Islandei ne-a surprins
oarecum cu un joc în forţă, de tip nordic, care le-a reuşit la început dominându-ne prin gabarit şi
forţă. Jucăm mult mai bine, ne distanţăm la patru goluri, pe care le vom gestiona bine până la
sfârşit.
Jocul 2: cu FRANŢA: 27-25(13-10), RII: 14-15, 04.08.2001, ora 15, în Halle 2.

O evoluţie mai bună a băieţilor, care s-au mobilizat foarte bine şi vor conduce permanent
din primul până în ultimul. În apărare au realizat un sistem 5+1 ceva mai avansat şi foarte
eficient (intercepţie). În atac au fost din nou ratări şi greşeli tehnice, dar am reuşit să recuperăm
fără a pierde conducerea jocului. Francezii ne-au creat probleme cu o apărare 4+2, în faţa căreia,
atacanţii noştri s-au descurcat mai greu.
Jocul 3: cu LUXEMBURG: 33-25 (14-11); RII: 19-14 în 05.08.2001, ora 15.30 Halle 2.
Meciul cu echipa ţării gazdă a fost tot timpul la discreţia noastră, diferenţa de valoare
fiind evidentă la toate capitolele.
Jocul 4: cu DANEMARCA: 29-30 (13-14), RII: 16-16, 07.08.2001, la Halle 1.
Meci de mare angajament. Învingătoarea s-a decis în ultimul minut. În apărare nu am
reuşit deloc să rezolvăm jocul centrului cu pivotul (şase goluri şi două de 7 metri) şi deşi am
jucat om-la-om cu interul stâng, acesta a marcat şase goluri. În atac, din nou ratări din situaţii
clare şi o anumită grabă în a finaliza, care a dus la greşeli tehnice.
Jocul 5: cu SLOVENIA: 28-22 (10-9), RII: 18-13, 08.08.2001, orele 19.30, la Halle 1.
Meci hotărâtor pentru intrarea in semifinale. În minutul 2 se accidentează TRUICĂ, excelent
până acum, dar pentru care competiţia s-a încheiat. Adăugându-l şi pe RAREŞ JURCĂ, grav
accidentat, care nici nu a făcut deplasarea, ne dăm seama că valoarea echipei şi randamentul a
scăzut. După o primă repriză echilibrată, datorită ratărilor noastre, în cea de-a doua, jocul ne-a
mers din ce în ce mai bine. Mai atenţi în apărare, băieţii reuşesc patru intercepţii fericite – cu gol
– care vor face diferenţa.
Clasament grupa preliminară B: 1. ROMÂNIA 8 puncte; 2. DANEMARCA 7p. 3.
FRANŢA 6p.; 4. SLOVENIA 5p.; 5. LUXEMBOURG 2p.; 6. ISLANDA 2p.
Jocul 6: cu RUSIA: 42-41 (17-17); (31-31); (36-36); în 10.08.2001, ora 18.30, la Halle
2. Semifinala cu Rusia a fost o partidă de „infarct”. După egalul 31-31 de la sfârşitul celor 60 de
minute, s-au mai jucat încă patru reprize de prelungiri. La sfârşitul celei de a patra prelungiri, cu
24 secunde de finalul jocului, la scorul de 41-41, echipa noastră era în apărare (jucam 4-2) ,
recuperăm mingea prin SAVLOVSCHI, care lansează un contraatac în zona centrală, la ILIEŞ.
Portarul advers a ieşit, interceptează, şi relansează propriu contraatac, finalizat de jucătorii ruşi
(41-42). Jocul a fost unul de nivel superior ca valoare, combativitate, angajament şi mai ales
dramatism, o adevărată finală, cum spunea presa locală de a doua zi. Nu am fost cu nimic mai
slabi ca ruşii, în apărare însă, deşi îi cunoşteam, nu am reuşit să anihilăm combinaţiile între
centru şi pivot-inter, şi nici pe extrema stângă, care ne-a înscris cinci goluri.
Jocul 7: cu SUEDIA: 19-37 (10-22), RII: 9-15, 11.08.2001, ora 18.30, Halle 2, Finala
Mică pentru locurile 3- 4. Deşi am avut o zi de pauză, juniorii noştri nu şi-au revenit după meciul
maraton cu Rusia – peste două ore pe teren, cu prelungiri, pauză şi încălzire dinainte jocului,
ceea ce este numai dintr-o privire, un consum nervos. Băieţii noştri au căzut fizic, dar mai ales
psihic, copleşiţi de o înfrângere în ultimele 20 de secunde, când, în loc de un gol simplu pe
contraatac, primim gol pe retur. Cine i-a văzut atunci în Suedia, nu i-a recunoscut: fără vlagă şi

putere, cu perioade totale de degringoladă, apatici, ...nimic nu a mers. Suedezii, mult mai
proaspeţi şi mai bine clădiţi fizic, cu un psihic nordic de luptător – învingător, ne-au dominat
categoric.
Locul IV la C.E. 2001 a fost în cele din urmă apreciat ca bun – ţinându-se seama mai ales
de necalificările anterioare. Am fost totuşi semifinalişti ai unei mari competiţii şi acest lucru a
fost apreciat ca un prim pas spre revenirea pe podium a handbalului masculin în viitor.

ECHIPA NAŢIONALĂ DE JUNIORI LA C.E. Luxemburg, 2001:
1. ANDREI IULIAN, portar, 19 ani, LPS Suceava, 1.82 m/78kg,
jocuri

0

goluri/7

Debut: LPS Suceava, prof. PETRU GHERVAN.
2. PANAZAN FLORIN, portar, 19, DINAMO Braşov, 1.92/78,

0/7

Debut: CSŞ Dinamo, prof. IOAN VLĂDESCU.
3. HAMZA DRAGOŞ, portar, 18, LPS Vaslui, 1.96/80,

0/0

Debut: LPS Vaslui, prof. LIVIU GUGLEŞ.
4. DEDIU CLAUDIU, extr-stg., 19, LPS Vaslui, 1.96/80,

4/7

Debut: LPS Vaslui, prof. IOAN BEDICOV.
5. MIHAI BOGDAN, inter-dr., 19, CSŞ Baia Mare, 1.97/90,

7/7

Debut: CSŞ Baia Mare, prof. IOAN CHIRA.
6. STAMATE ALEXANDRU, inter-stg., 19, REALL Villep-Franţa, 2.06/97,

24 / 7

Debut: CSŞ MINAUR Baia Mare, prof. IOAN CHIRA.
7. VASILE ADRIAN, extr.-dr., 19, CSŞ3 STEAUA Buc., 1.83/81,

0/3

Debut: CSŞ3 STEAUA Bucureşti
8. ŞANIA ALIN-FLORIN, inter-dr.-centru, 18, CSŞ Baia Mare, 1.83/74,

32 / 7

Debut: CSŞ Univ. Craiova, prof. ION TEUŢAN.
9. ILIEŞ DAN, pivot, 19, PANDURII Tg. Jiu, 1.81/85,

10 / 7

Debut: CSŞ Baia Mare, prof. IOAN CHIRA, PETRE AVRAMESCU.
10. MANEA COSTEL, extr.-stg., 17, CSŞ Galaţi, 1.95/87,

2/5

Debut: CSŞ Galaţi, prof. VALERIU BASSO.
11. STAMATE IULIAN, pivot, 18, CSŞ Moreni, 1.99/100,

22 / 7

Debut: CSŞ Moreni, prof. ALEXANDRU ENESCU.
12. MAZILU VIOREL, centru, 19, CSŞ3 STEAUA Buc., 1.89/85,

21 / 7

Debut: CSŞ3 STEAUA
13. SAVLOVSCHI CRISTIAN, inter-stg., 19, CSŞ Galaţi, 1.96/94,

12 / 7

Debut: CSŞ Galaţi, prof. VALERIU BASSO.
14. TRUICA MARIAN, centru, 19, CSŞ Baia Mare, 1.83/74,

15 / 5

Debut: CSŞ Craiova, prof. ION TEUŢAN.
15. GEORGESCU IONUŢ, extr.-dr., 19, CSŞ Ploieşti, 1.89/79,

31 / 7

Debut: CSŞ Ploieşti, prof. ION COMAN.
16. SABĂU ALEXANDRU, extr.-stg. 19, CSŞ Baia Mare, 1.96/94,
Debut: CSŞ Baia Mare, prof. IOAN CHIRA.
Antrenori: GUGLEŞ LIVIU, DACĂU SABIN.
Medic: FLORIN CIOCIU. Conducător delegaţie: MIHAIL MARINESCU.
PALMARES 2000-2001 JUNIORI: 21 jocuri, 15 victorii, 6 pierdute.

CUPE EUROPENE
2000-2001

31 / 7

Din acest sezon, respectiv din anul 2001 Cupa Campionilor se va numi Liga
Campionilor. Echipele eliminate în Ligă înainte de grupe (turul 2), vor juca în continuare în turul
3 al Cupei E.H.F. În toate cupele se va folosi denumirea de “Turul” (sau Runda) 1, 2, 3, 4, iar în
continuare 1/4 finale (sferturi), 1/2 finale (semifinale) şi finale. Aşa vom proceda şi noi.

LIGA CAMPIONILOR

La feminin, OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, antrenori: MARIANA TÂRCĂ, IOAN
GHERHARD, intră în Turul 2, învinge pe PODRAVkA şi, pentru a cincea oară, accede în
grupele Ligii Campionilor şi, din păcate, tot pentru a cincea oară se clasează pe locul III şi este
eliminată, nemaiavând acces în semifinale şi finale.
1. Turul 2, cu PODRAVKA, primul joc în deplasre: 19-18 (9-8), acasă: 21-19 (11-7),
total: 40-37. Mare victorie asupra unei foste câştigătoare a Cupei Campionilor şi accesul în
grupe.
Rezultate în grupa C a Ligii Campionilor: cu VIBORG – Danemarca, acasă: 25-24 (1415), în deplasare: 27-30 (15-13); cu LARVIK- Norvegia, acasă: 19-24 (10-13), în deplasare: 1622 (10-10); cu ARTAS- Grecia, acasă: 39-29 (19-25), în deplasare: 33-21 (18-11).
Clasament: 1. VIBORG 10 puncte (170-145) golaveraj; 2. LARVIK 8 pt. (152-132); 3.
OLTCHIM 6 pt. (159-150); 4. ARTAS 0 pt. (139-193).
La masculin, STEAUA Bucureşti, trece de turul 1, dar în al doilea este eliminată şi nu
accede în grupele Ligii, dar va continua în Cupa E.H.F., în turul 3.
1. În turul 1, cu PANELLINIOS Atena- Grecia, acasă: 30-26 (14-11), în deplasare: 27-26
(12-12), total: 57-52 şi calificare în turul 2.
2. În turul 2, cu BANIK KARVINIA- Croaţia, acasă: 29-34 (14-18), în deplasare: 18-29
(10-17), total: 47-63 şi iese din competiţie.
CUPA E.H.F.

La feminin, OŢELUL Galaţi, antrenor: CORNEL BĂDULESCU, intră direct în turul 2,
pe care îl depăşeşte, dar este eliminată în turul 3.
1. În turul 2, cu EOS SIRACUSA- Italia, în deplasare: 29-24 (15-10), acasă: 26-14 (148), total: 55-38.

2. În turul 3, cu MONTEX LUBLIN- Polonia, primul joc în deplasare: 15-32 (8-17),
acasă: 25-25 (14-13), total: 40-57 şi iese din cupă.
La masculin, STEAUA Bucureşti, antrenori: ŞTEFAN BIRTALAN, NICOLAE
MUNTEANU, continuă în Cupa E.H.F., după ce a fost eliminată din Liga Campionilor, înainte
de grupe. Intră direct în turul 3 dar în turul 4 este eliminată de o echipă din Croaţia.
1. În turul 3, cu VIBORG, ambele jocuri în România- la Piteşti: 33-28 (15-13), la
Ploieşti: 31-35 (15-15), total: 64-63 şi calificare în turul următor, dar nu fără emoţii, după
surprinzătoarea înfrângere din jocul al doilea.
2. În turul 4, cu METKOVIC, primul joc în deplasare: 21-37 (10-17), acasă: 26-34 (1514), total: 47-71 şi iese din cupă.

CHALLENGE CUP

La feminin, FIBREXNYLON Săvineşti intră direct în ¼ finale (sferturi), se califică în
semifinale, de unde este eliminată.
1. În 1/4 finale, cu DORNBRIN- Austria, ambele jocuri în deplasare, la Dornbrin: 33-20
(18-8) şi 38-13 (18-7), total: 71-33 şi calificarea în semifinale.
2. În semifinale, cu H.C. SPLIT- Croaţia, primul joc în deplasare: 24-33 (13-18), acasă:
24-19 (9-13), total: 48-52 şi iese din competiţia.
La masculin, MINAUR Baia Mare,intră în turul 4 direct, îl depăşeşte, dar este eliminată
în 1/4 (sferturi).
1. În turul 4, cu Trabzon- Turcia, acasă: 33-15 (16-7), în deplasare: 26-25 (12-12), total:
59-40.
2. În 1/4 finală (sferturi), cu SLASK WROCLAW- Polonia, acasă: 23-22 (11-13), în
deplasare: 18-32 (9-14), total: 41-54 şi iese din competiţie.

CUPA CUPELOR

În această competiţie am avut două echipe: RAPID Bucureşti, promovată într-o
competiţie superioară, după câştigarea Cupei Oraşelor (1999 ultima ediţie) şi SILCOTUB
Zalău, locul 2 în campionat, asimilat Cupei României.
RAPID Bucureşti, antrenori: VASILE MĂRGULESCU, CONSTANTIN POPESCU
PILICĂ, intră direct în turul 4 dar este eliminată din primul joc.
1. În turul 4, cu MOTOR ZAPOROJE- Ucraina, primul joc în deplasare: 32-17 (18-9),
acasă: 22-25 (10-8), total: 39-57 şi iese din competiţie.
Echipa din Zaporoje se confunda total cu naţionala Ucrainei şi avea acelaşi antrenor,
formând una din cele mai puternice echipe din Europa la ora aceea.
SILCOTUB Zalău, antrenor: GHEORGHE TADICI, intră direct în turul 3, pe care îl
depăşeşte, trece şi de turul 4 şi 1/4 finale (sferturi) şi ajunge cu succes până în semifinale, unde
este eliminată de echipa din Zaprosje- Ucraina, care, de altfel, eliminase în turul 3 şi echipa
Rapid Bucureşti.
1. În turul 3, cu C.S. MADEIRA - Portugalia, acasă: 37-16 (18-9), în deplasare: 33-17
(17-9), total: 70-33 şi calificare.
2. În turul 4, cu ROCAS GRAN CANARIA- Spania, primul joc în deplasare: 19-23 (811) -4, acasă: 25-17 (14-6) +8, total: 44-40 şi calificare
3. În 1/4 finale (sferturi), cu KUBAN KRASNODAR- Rusia, acasă: 29-21 (12-11), în
deplasare:_ 24-21 (10-8), total: 53-42 şi calificare în semifinale, cu două victorii frumoase.
4. În 1/2 finale (semifinale), cu MOTOR ZAPOROJE- Ucraina, primul joc în deplasare:
29-20 (9-10) +9 goluri, acasă: 17-28 (12-14) -11 goluri, total: 46-48, cu un minus de două goluri
Silcotub nu intră în finala Cupei Cupelor, unde avea mari şanse de a o cuceri, lucru realizat de
echipa din Ucraina cu două victorii clare.
La masculin, FIBREXNYLON, antrenori: LIVIU PARASCHIV, DĂNUŢ VIERU,
intră direct în turul 3, dar este eliminată din primul joc.
În turul 3, cu I.F.K. SKÖVDE- Suedia, acasă (la Bacău): 25-21 (13-8), în deplasare: 1724 (6-11), total: 42-45.

ARBITRI ŞI OBSERVATORI ROMÂNI ÎN CUPE EUROPENE

Patru cupluri de arbitri au condus 11 jocuri: PLEŞA – PRIPAS, 7 jocuri din care 4 în
Liga Campionilor; ŞERBU – DOBRE, 4 jocuri, din care 1 în Cupa Cupelor şi o finală în Ligă, la

feminin (prima cupă a lui KRIM Ljubljana); CÂRLIGEANU – BEJENARIU, 5 (1 în Ligă);
PAVEL – STATE, 2. Cinci delegaţi E.H.F. (observatori) au urmărit 12 jocuri: MARIN
MARIN 3, VALTER DĂNCESCU 3, CLODE FROLLO 3, VASILE STÂNGĂ 2, JAN
MATEESCU 2.

CUPA CÂŞTIGĂTORILOR DE CUPE EUROPENE, denumită spectaculos după
modelul de la fotbal SUPERCUPA EUROPEI, se organiza de una din echipele în cauză, la finele
sezonului internaţional. Pentru ediţia 2000 clubul Rapid se oferă să organizeze imediat după ce a
câştigat City Cup 2000, dar nu se găseşte un termen convenabil tuturor şi renunţă. În luna mai
2001, cu o întârziere de un an, HYPO Viena, care avea prima opţiune, fiind posesoarea Cupei
Campionilor 2000 se grăbeşte să anunţe organizarea pentru 2 – 3 aprilie 2001, Supercupa anilor
2000, probabil mai mult pentru a-şi îmbogăţi palmaresul şi spre satisfacţia sponsorilor.
Echipa Rapid va participa, deşi era în plin campionat şi cu două restanţe, datorită
meciurilor din Cupa Cupelor 2000-2001, la care participa, avansând două etape, după câştigarea
City Cup.
Rezultate: RAPID C.F.R. Bucureşti – HYPO Niederősterreich – Viena (câştigătoarea
Cupei Campionilor) 21-30 (11-16), cu MISALTA Valencia (Spania), câştigatoarea Cupei EHF
23-32 (14-19) în finala pentru locurile 3-4.
Supercupa Europei, ediţia 2000 a fost cucerită de HYPO-Viena, care a învins în finală
(27-24) pe AKVA Volgograd – Rusia, câştigătoarea Cupei Cupelor.
Clasament: 1. Hypo-Viena (Austria) 4 pct.; 2. Akva Volgograd (Rusia) 2 pct.; Misalta
Valencia (Spania) 2 pct.; 4. Rapid CFR Bucureşti 0 pct.
Au jucat: MIHAELA GUREŞOAIA, CRISTINA DOGARU (în poartă), ELENA
MOISE, FLORICA PREDA, NICOLETA GÂSCĂ, ELENA NĂPAR, SIMONA MOCANU,
ALINA DOBRIN, GEORGETA MILITARU, CORINA OCOŞ, LENUŢA LUPANU,
GABRIELA TĂNASE.
Antrenor: VASILE MĂRGULESCU, CONSTANTIN POPESCU „PILICĂ”.
Delegaţi E.H.F.: VALTER DĂNCESCU, CLAUDE FROLLO, MARIN MARIN, JAN
MATEESCU, MIHAI ŞTARC, VASILE STÂNGĂ
Arbitri E.H.F.:
ALIN SERGIU CÂRLIGEANU şi GHEORGHE BEJINARIU; VASILE PAVEL şi
EUGEN MARIAN STATE; TOMA PLEŞA şi OCTAVIAN PRIPAS; ION ŞERBU şi
VIOREL DOBRE.

