
Cupa Rom�iei f��Magic
<i>Echipa sibiana, alaturi de alte doua echipe din prima liga, privesc de pe margine desfasurarea
competitiei a doua din baschetul romanesc feminin</i><br />  <br />  Sigura inca dinaintea sarbatorilor
de iarna, absenta echipei sibiene Magic Sibiu din Cupa Romaniei a devenit certitudine la startul
competitiei, ce a avut loc vineri. Repartizata in prima grupa, care are programate meciurile in sala
Olimpia din Capitala, formatia antrenata de Dan Fleseriu nu a facut deplasarea din cauza lipsei fondurilor
pentru inscriere. Cum dorinta tehnicianului sibian, ca turneul de patru sa aiba loc in sala Transilvania, nu
a fost acceptata de Federatia Romana de Baschet, Magic a declarat forfait. Astfel, colegele de grupa
Olimpia, Sportul Studentesc si CST Alexandria disputa doar in trei calificarea in faza superioara a Cupei
Romaniei. Dupa un prim succes al ,,studentelor"  in fata nou-promovatei teleormanene in prima liga, si
gazdele de la Olimpia au trecut de outsidere, sambata, cu scorul de 85-53. Ieri, cele doua castigatoare
si-au disputat primul loc al turneului, care asigura direct prezenta in semifinale. Invinsa pastreaza sanse la
calificare daca are cea mai buna linie de clasament dintre ocupantele locurilor secunde din cele trei grupe
ale primei faze. <br />  <br />  <b>Pasibile de amenda    </b><br />  Prin refuzul de a se inscrie in Cupa
Romaniei, baschetbalistele sibiene risca sa fie sanctionate financiar de catre federatie. ,,Pana acum, nu am
auzit de nicio reactie oficiala din partea celor de la Bucuresti. Dar, mai mult ca sigur, vom fi amendati.
Oricum, nimeni nu ne poate obliga sa ne inscriem in Cupa Romaniei" , a declarat antrenorul Dan
Fleseriu. Magic nu este singura echipa care a spus pas turneelor de calificare. Somes Tiger Dej (Grupa 2)
si National Iasi (Grupa 3) s-au retras si ele inainte de startul turneelor, tot din motive financiare. Daca
prima echipa a fost inlocuita cu o selectionata de junioare a CSM U Oradea, Iasiul nu au avut substitut,
astfel ca si ultima grupa se desfasoara in trei. De asemenea, Universitatea Cluj participa cu un lot alcatuit
numai din tinere de perspectiva. <br />  <br />  Bogdan BR�Z�
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