
Mircea Vulc: \&quot;Solutia echipei nationale este naturalizarea baschetbalistilor straini\&quot;
Fostul antrenor al echipei Romaniei de baschet masculin, Mircea Vulc a declarat, joi, ca nationala nu
poate obtine rezultate cu actualii jucatori romani, singura solutie fiind naturalizarea unor baschetbalisti
straini, in special americani.
  „Cu ceea ce avem noi acum, din pacate, nu se pot obtine rezultate. De ani buni sunt aceiasi jucatori pe
care i-am adus eu la echipa, n-au mai crescut altii pe langa ei. Nu este nicio rusine sa naturalizam. Spre
exemplu, Rusia a devenit campioana europeana cu un conducator de joc american. Aproape toate echipele
din Europa au jucatori naturalizati ", a spus Vulc. El a adaugat ca se are in vedere si o simplificare a
procedurii prin care sportivii straini sa poata juca in echipele nationale, pentru ca acum ea este foarte
greoaie.
  O alta solutie propusa de Mircea Vulc pentru ca echipa nationala sa aiba rezultate este aducerea uuni
tehnician strain cu multa experienta, care sa aiba in subordine coordonarea tuturor echipelor nationale.
„Exista doua exemple foarte bune: Turcia si Bulgaria, care au apelat la tehnicieni care au antrenat la cel
mai inalt nivel in Europa, iar acum, cel putin Turcia a avut rezultate foarte bune la ultimul campionat
mondial. El ar trebui sa aiba un contract pe durata indelungata, dar este nevoie de multi bani, pentru a
plati un astfel de antrenor. in opinia mea, viitorul echipei nationale trebuie format pe scheletul echipei
Under 18, care a castigat grupa B a Campionatului European ", este de parere actualul director al CSU
Atlassib Sibiu. Mircea Vulc mai spune ca nu ar trebui limitat numarul jucatorilor straini care pot juca la o
echipa in campionat. „Echipele romanesti au nevoie sa joace in cupele europene, pentru a acumula
experienta. Dar este greu sa ne inscriem, pentru ca nu avem loturi care sa ne permita acest lucru. Avem
nevoie de un lot numeros si valoros pentru a face fata si in campionat si in Europa. Nu toate echipele au
forta financiara a celor de la Ploiesti sa aiba doua loturi, unul pentru campionat si altul pentru cupele
europene ", a adaugat Vulc. Acesta a mai spus ca „am discutat aceste probleme si cu presedinta
federatiei, Carmen Tocala si sper ca ele sa poata fi realizate ".
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