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Uralochka Ekaterinburg a ajuns la Constanta!
55

Uralochka Ekaterinburg, una dintre formatiile care a facut legea in Liga Campionilor la volei feminin
ani la rand si a fost finalista Cupei CEV in sezonul trecut, a ajuns aseara la Constanta. Castigatoare
a opt editii ale Ligii Campionilor si a doua Cupe CEV, rusoaicele au venit hotarate sa obtina cea
de-a saptea victorie in cupele europene miercuri, de la ora 20.00, in Sala Sporturilor, cand este
programata prima mansa a sferturilor de finala din Cupa CEV, impotriva formatiei CS Volei 2004
Tomis Constanta. "Am auzit ca Tomis este o echipa foarte buna, cu jucatoare valoroase din Serbia,
Slovacia sau Cehia. Cred ca va fi un meci foarte dificil pentru noi, dar vom incerca sa dam tot ce e
mai bun pentru a ne usura misiunea de acasa, dar si pentru a oferi publicului prezent in sala un
adevarat spectacol de volei", a declarat Jana Matiasovska, colega cu Martina Konecna in echipa
nationala a Slovaciei. "O cunosc pe Martina Konecna pentru ca am jucat pentru echipa nationala si
va fi placut sa ma reintalnesc cu ea, dar in afara terenului. In teren va fi doar rivalitate pura", a spus
Matiasovska. Dupa un parcurs mai slab in ultimele etape ale campionatului intern, Uralochka
Ekaterinburg (locul 7 in campionatul intern, cu 23 de puncte) spera sa obtina un rezultat bun la
Constanta, desi intalnirea se anunta una echilibrata, asa cum insusi legendarul antrenor Nikolai
Karpol a recunoscut: "Cred ca va fi o intalnire intre doua echipe foarte bune si totul se va decide pe
teren. Depinde foarte mult de cum se vor prezenta cele doua echipe la ora meciului. Niciuna dintre
echipe nu este favorita". Karpol a dezvaluit si secretul palmaresului impresionant pe care il detine: 5
medalii olimpice, 4 medalii la CM, 8 medalii la CE (toate de aur!!!) si de opt ori castigator al Ligii
Campionilor cu echipa de club: "Sunt inconjurat de fete minunate". Uralochka a venit la Constanta
cu un lot format din noua jucatoare, cele mai importante fiind Evgenia Estes-Artamonova (una dintre
cele mai bune jucatoare ale lumii!), Maria Beloborodova, Strashimira Filipova, Jana Matiasovska,
Alexandra Pasynkova, Viktoria Rusakova si Marina Sheshenina.

De cealalta parte, CS Volei 2004 Tomis Constanta se asteapta la o confruntare spectaculoasa cu
rusoaicele, meciul cu Uralochka fiind cel mai important din acest sezon. "Nu ne sperie faptul ca la
Constanta a ajuns o echipa cu un asemenea renume. Este o onoare pentru noi si asteptam cu mare
nerabdare meciul cu rusoaicele. Va fi un test foarte util pentru jocul nostru si vom sti care este
valoarea noastra in Europa la momentul acesta", a spus capitanul echipei constantene, Claudia
Gavrilescu. Desi una din jucatoarele experimentate ale Tomisului, Gavrilescu spune ca partida cu
Uralochka este in topul celor mai importante meciuri din cariera: "Este al doilea an pe care il petrec
la CS Volei 2004 Tomis Constanta, iar acest meci pot sa spun ca este unul dintre cele mai
importante pentru mine. Am mai avut astfel de emotii cand sustineam primele meciuri importante la
juniorat sau la tineret si au mai fost meciurile de la nationala si din cupele europene, dar niciodata
nu am ajuns in sferturile de finala pentru a intalni o echipa atat de valoroasa".
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