
ЕП у Данској: Рукометашице Србије приредиле сензацију у првом колу, невероватним преокретом победиле су светске првакиње Холанђанке резултатом 29:25 (9:15)
субота, 05 децембар 2020 23:43

Рукометашице Србије савладале су Холанђанке са 29:25 у мечу првог кола Групе Ц на
Европском првенству у Данској. У недељу од 16.00 наше девојке играју против
Мађарске.

  

  

Од очаја до сјаја! Српске рукометашице победиле су у првом колу Европског првенства
светске првакиње Холанђанке - резултатом 29:25, а на полувремену су имале заостатак
чак шест голова (15:9).

  

Бројни проблеми пратили су наше хероине до првог меча на завршном турниру. Без
тренинга су ушле у двобој са Холанђанкама због појаве коронавируса у нашим редовима.

  

Меч је првобитно требало да буде одигран у петак, али га је коронавирус одложио.
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  Изабранице селектора Љубомира Обрадовића су бојажљиво ушле у меч, и као резултаттаквог приступа, губиле су на полувремену 15:9.  Да прича буде још тежа и још гора, проузроковала је повреда наше најбоље играчицеАндрее Лекић, која у финишу првог дела меча незгодно доскочила и с болном гримасомје изнета са терена.  Каква штета. Најбоља играчица света из 2013. године је пропустила Светско првенство уЈапану због повреде бубне опне, а сада је за њу сасвим сигурно завршено и Европскопрвенство.  Србију већ у недељу очекује нови меч, а ривал је Мађарска и тај сусрет би могао да будекључан за пролаз у наредну рунду Европског првенства с максимална четири бода.  Подсетимо, Мађарице су на премијери неочекивано поражене од Хрватске (24:22).Иначе, из четири групе пласман у наредну рунду такмичења избориће по три најбољеселекције, с тим што се преносе бодови.  Сва та невоља која је задесила српске рукометашице, као да је изазвала онај чувенисрпски инат и невероватну реакцију.  Истрчале су у наставку сусрета на паркет с ненормалном енергијом, разлетеле су се потерену и предност је актуелних светских првака почела је да се топи.  Јована Рисовић са 11 одбрана и Катарина Томашевић са четири одбране су блисталемеђу стативама, уливале су самопоуздање остатку екипе, док су Крпеж-Слежак, која јепостигла импознатних 10 голова, Јањушевић (4), Радосављевић (3) Лишчевић билеубојите у фази напада.  На крају су српске хероине успеле да остваре изузетно велику победу у 1. колуЕвропског првенства у Данској.    Европско првенство, 1. коло  Холандија – Србија 25:29 (15:9)  Дворана: “Сидбанк арена. Град: Колдинг  Холандија: Вестер, Дуијндан, Снелбер, Абинг, Ван дер Хејден, Смитс, Малештајн,Хаушир, Нисер, Смитс, Дулфер, Крамер, Бонт, Фрерикс, Ван Ветеринг, Ван дер Вилд.  Србија: Рисовић, Томашевић, Крпеж-Слежак (10), Јањушевић (4), Лекић (2), Лишћевић(2), Стојиљковић (3), Радосављевић (3), Поп-Лазић (1), Николић (2), Трифуновић, Лавко(2), Радојевић, Агбаба, Јововић.  Европско првенство, 1. коло  Група Ц  Холандија – Србија 25:29  Мађарска – Хрватска 22:24  (Агенције)  
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