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Četvrtak, 21 travnja 2011 10:00

Hrvatske juniorke U-19 od danas do subote, 21. do 23. travnja, igraju kvalifikacijski turnir za
Europsko prvenstvo što će se održati od 4. do 14. kolovoza u Nizozemskoj. Hrvatska je u grupi
koja igra u Poljskoj, u gradu Dzierżoniów, u sportskoj dvorani Jerzy Klempel, u konkurenciji s
domaćinom, Poljskom, te s Izraelom i Grčkom.

Prvo i drugo mjesto donosi plasman u završnicu EP-a. Danas, u četvrtak, u 19,30 sati Hrvatska
igra s Poljskom, sutra, u petak 22. travnja, suparnik je u 17 sati Grčka, a u subotu, 23. travnja u
15 sati igraju Hrvatska - Izrael.

U juniorskoj reprezentaciji, koju vodi izbornik Nenad Šoštarić, pet je Podravkinih igračica:
Antonija Jukić, Andrea Čović, Marijeta Vidak, Lea Vukojević i Ivana Dragišić, trenutno na
posudbi u Zelini.

A reprezentacija danas sa Švedskom
Istodobno u Puli je na okupu A reprezentacija u kojoj se nalazi 10 Podravkinih igračica. Danas i
sutra predviđene su dvije pripremne utakmice s europskim viceprvakom Švedskom, u kojima će
izbornik Vladimir Canjuga isprobati u prvoj utakmici najjaču postavu, a u drugoj će, bez obzira
na rezultat, dati prigodu ostalima da pokažu u kakvoj su formi i mogu li zadovoljiti
reprezentativne kriterije. Cilj je velik: pobijediti Srbiju u dva kvalifikacijska susreta, 5. lipnja u
Varaždinu i 11. lipnja u Kragujevcu, i plasirati se na SP u Brazilu.

RK Podravka: na okupu tek od ponedjeljka
Rukometašice Podravka Vegete nakon povratka iz reprezentacije prvi trening imaju na Uskrsni
ponedjeljak, čime počinje priprema za završnicu kupa koja se igra u Samoboru u subotu i
nedjelju 30. travnja i 1. svibnja.

1/3

Hrvatske juniorke danas s Poljskom, seniorke sa Švedskom
Četvrtak, 21 travnja 2011 10:00

Podravka Lino igrat će tek idućeg petka, 29. travnja. Bit će to utakmica 21. kola 2. HRL sjever
sa Zrinskim iz Čakovca.

Podravka Vegeta u subotu 7. svibnja gostuje u Osijeku u posljednjoj utakmici 25. kola 1. HRL.

Zbog sudjelovanja u drugim akcijama odgođene su utakmice 3. HRL sjever 20. kola s Viktorijom
iz Novske i 21. kola s Gradinom.

Tako regionalne reprezentacije u organizaciji Rukometnog saveza KC-KŽ županije putuju 30.
travnja u Sinj i Trilj, gdje će se održati natjecanje regionalnih reprezentacija Hrvatske.
Podravkine rukometašice vode treneri Branko Krajačić i Snježana Petika.

Pripreme ženske mlađe kadetske reprezentacije
Grad Labin i ŽRK Rudar od 25. do 28. travnja ugostit će mlađu kadetsku reprezentaciju. Na
pripreme ženske mlađe kadetske reprezentacije izbornica Lidija Bojić-Ćaćić pozvala je i pet
Podravkinih igračica. To su: Ena Zagorščak, Sara Šenvald, Larisa Kalaus, Dora Kalaus i Lana
Dušak.

Liga prvakinja uvodi Final Four
Izvršni odbor Europske rukometne federacije donio je početkom travnja nekoliko zanimljivih
odluka.

Tako je odlučeno je da će se izmijeniti propozicije kojima će sada biti dopušteno da igrač u
jednom ciklusu klupskog europskog natjecanja može nastupati samo za jedan klub.

Od početka sezone 2011/12. povećava se broj igrača u utakmici, pa će ih sada u zapisnicima
biti 16, ne 14 kao dosad.
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U idućoj sezoni i u Ligi prvakinja igrat će se u Final Four, s dva polufinala prvoga dana i dva
finala drugoga.

Utvrđeno je također da ekipe koje u kvalifikacijama ne uspiju ući u Ligu prvakinja neće, kao
dosad, ići u natjecanje Kup EHF-a, već se uključuju u Kup kupova, koji time postaje brojniji za
ekipama, a podsjetimo, u Kup kupova odlazi i trećeplasirana ekipa u grupama osmine finala
Lige prvakinja.
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