Handbal feminin: România s-a calificat dramatic în semifinalele Campionatului Mondial din Danemarca
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Naționala feminină de handbal a României s-a calificat dramatic în semifinalele
Campionatului Mondial din Danemarca, după ce a învins echipa gazdă cu scorul de 31-30
(13-10, 27-27), la capătul prelungirilor, miercuri seara, la Herning, în sferturile de finală.
Adriana Nechita a marcat golul victoriei în ultima secundă de joc, evitând astfel loviturile de
departajare.
România, condusă de o Cristina Neagu senzațională (15 goluri), a fost aproape de a încheia
victorioasă în timpul regulamentar, dar starul echipei Buducnost Podgorica a ratat o aruncare
de la 7 metri în ultimul minut (60).
Echipa antrenată de suedezul Tomas Ryde a controlat meciul de la un capăt la altul, fiind
condusă de daneze o singură dată, cu 28-27, în debutul prelungirilor (62).
Dacă Neagu a făcut jocul în atac, întreaga echipă, în frunte cu portarul Paula Ungureanu, a
reușit un excelent joc de apărare, întristând cei aproximativ 12.000 de spectatori din tribune.
România a început bine și a marcat primele două goluri ale partidei, 2-0 (min. 4). Tricolorele au
condus apoi cu 3-1 (10) și 4-2 (8), Danemarca a egalat, 4-4 (11), dar au urmat două reușite ale
echipei noastre, 6-4 (13). România a mai avut 7-5 (15), 8-7 (22), 9-8 (24) și 10-9 (26), gazdele
au egalat, după care finalul a aparținut româncelor, cu trei goluri consecutive, astfel că echipa
noastră intra la pauză cu cel mai mare avantaj al său de până atunci, 13-10.
Repriza secundă a început rău pentru noi, Danemarca marcând de trei ori la rând, 13-13 (33).
România și-a revenit excelent și a punctat și ea de trei ori, 16-13 (36). Danezele au alergat din
nou după egalare, pe care au reușit-o în minutul 46, 19-19. Fetele noastre au luptat formidabil și
au pus din nou două goluri diferență pe tabelă, 21-19 (47). Gazdele au egalat în minutul 54,
24-24 (54), dar nu au reușit să preia conducerea, România având mai tot timpul un gol în față.
Neagu a ratat însă o aruncare de la 7 metri în ultima secundă, la 27-27, și partida a intrat în
prelungiri.
Danemarca a luat conducerea în premieră, 28-27 (62), dar România a revenit extraordinar,
marcând de două ori, prin Buceschi și Brădeanu, pentru 29-28 (63). S-a mers cap la cap în
continuare, dar România a avut ultimul atac, Nechita înscriind golul de aur al României, în
ultima secundă de joc: 31-30.
În penultimul act, România va înfrunta Norvegia, campioana olimpică și europeană, cea care
ne-a învins în grupă cu 26-22. AGERPRES
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