
CSU si Gaz Metan raman cu federatia
Presedintele campioanei CSU Asesoft Ploiesti, Sebastian Ghita, a declarat ieri, pentru Sibiu Standard ca
din sezonul viitor va crea o noua competitie interna, Liga Nationala, o alternativa la actuala competitie
organizata de federatie, iar CSU Sibiu este una din gruparile care s-au aratat interesate de a lua parte la
formarea acesteia. Reprezentantii CSU Sibiu si Gaz Metan Medias sustin insa ca nu se pune problema de
a trece in Liga Nationala.
  PATRONUL echipei campioane considera ca "baschetul romanesc este intr-un declin lent, chiar daca la
nivel de cluburi doua-trei echipe au mai scos capul in lumea buna". "Este extrem de putin, insignifiant
chiar, asa ca ne-am gandit spre acest pas, urmand sa lasam Federatiei actuale placerea de a se ocupa de
echipa nationala, de campionatele inferioare, juniori, copii, etc. Chiar ma angajez sa sustin actiuni ale
FRB care vor incuraja sectorul juvenil, urmand ca anumite sume de bani sa fie directionate si spre
anumite cadre de specialitate care vor scoate din centrele de pregatire ale tarii tineri susceptibili de a face
pasul spre aceasta Liga Nationala, despre care am vorbit", a spus Ghita. El a adaugat ca " aceasta idee noi
am mai lansat-o odata, dar acum am decis sa o si punem in practica, in momentul in care am vazut ca
disfunctionalitatile din baschet nu s-au rezolvat, ci dimpotriva. Este adevarat ca pe plan international
imaginea baschetului romanesc s-a imbunatatit putin, dar organizarea competitiei interne este foarte
proasta. in acest moment, ceea ce se intampla la Federatia Romana de Baschet este o dictatura ", spune
Ghita. Patronul gruparii ploiestene a adaugat ca modul de organizare a viitoarei competitii va fi o
societate comerciala in care actionari sa fie toate cluburile afiliate. SEBASTIAN GHIŢĂ mai spune ca
doreste o competitie de maxim 10 echipe, astfel incat valoarea sa creasca. "Dorim o condensare a
valorilor, sa fie echipe puternice care sa joace, eventual, de doua ori turul si returul, play-off, play-out si
asa mai departe. O nivelare a competitiei, dar in sus, nu in jos, cu cluburi nepatate. in acest moment, sunt
unele meciuri in campionat care se joaca degeaba". Patronul celor de la Asesoft spune ca a reusit pana
acum sa convinga cinci cluburi„Pana acum am discutat cu Rapid, Sibiu, Cluj, Timisoara si Oradea, dar
cred ca vom reusi sa-i convingem pe toti sa ni se alature. Daca nu vor toti, nu e nicio problema. Nu este
obligatoriu sa vina toti. Cei care nu vor, pot sa ramana sa joace in Divizia A ". Noua liga va fi afiliata la
ULEB, iar prima sau chiar primele doua clasate in campionat vor urma sa participe in aceasta competitie
„care este mult mai puternica decat cele organizate de FIBA ", crede Ghita.
  Patronul campioanei a mai precizat ca in noua forma de organizare, echipele isi vor stabili programul de
comun acord, iar Liga Nationala va incheia un acord cu Asociatia Arbitrilor, pentru a oficia la partide. „ii
vom plati corect pe arbitri, iar cei care gresesc vor fi penalizati sau exclusi. De asemenea, intentionam ca
baremurile arbitrilor sa fie platite de liga, pentru ca reprezentantii cluburilor sa nu mai aiba niciun fel de
contact cu ei ", a adaugat Sebastian Ghita.
  Fara limita de straini
  "Competitia nu s-a stabilit cum va fi numita, cert este ca ea va avea ca membru fondator echipa in care
investesc. Presedintele va fi ales prin rotatie pe criterii strict democratice si de competenta, avandu-se
drept model tarile cu baschetul cel mai avansat. Nu vor mai fi ingradiri de genul numarului de jucatori
straini care vor avea voie sa evolueze intr-o echipa, dar si alte practici care acum se perpetueaza de la o
editie la alta", a spus Sebastian Ghita.
  Vulc: " Vrem Liga Profesionista, dar nu peste noapte "
  Aflat ieri la Bucuresti pentru sedinta Biroului Federal al FRB, Mircea Vulc a negat varianta oferita de
Sebastian Ghita. „Eu am spus de mult ca trecerea la o liga profesionista trebuie sa fie urmatorul pas pe
care sa-l facem, dar in niciun caz acum, si nu in cea facuta de Asesoft. in primul rand este nevoie ca
meseria de baschetbalist sa fie trecuta in nomenclatororul de meserii, pentru ca jucatorii sa devina
profesionisti. Apoi, mai este un aspect. Majoritatea cluburilor sunt bugetare, inclusiv CSU Ploiesti, iar
legea le impiedica sa detina actiuni la o societate comerciala. Daca devin actionare, isi pierd sustinerea
ministerului. Or, cel putin pentru noi, in acest moment banii pe care ii primim de la buget sunt destul de
importanti. Este nevoie de o liga profesionista, dar nu facuta peste noapte ", a declarat, pentru Sibiu
Standard, Mircea Vulc.

Pagina 1 / 2



  Potrivit directorului CSU, nici CSM Oradea nu va intra in liga propusa de Sebastian Ghita. „Zoli Kosa
(n.r.- antrenorul celor de la CSM Oradea) este chiar langa mine si nu a aflat nimic decat de dimineata, si
nici ei nu sunt de acord ", a adaugat Vulc.
  Contactat de Sibiu Standard, directorul tehnic al celor de la Gaz Metan Medias, Octavian Şerban a
declarat ca din punctul de vedere al echipei sale, campionatul va continua in formula de acum. " Nu vad
de ce am schimba un sistem care merge bine. Mai ales in ultimul an, valoarea echipelor a crescut mult, si
asta se poate vedea. Sunt cel putin opt echipe care se lupta pentru medalii. La fel si arbitrajele, chiar daca
mai sunt greseli, nu sunt intentionate. in plus, multe dintre echipe sunt bugetare si ar pierde banii de la
stat in conditiile in care s-ar afilia noii ligi ", a spus Şerban.
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