
&quot;Nationala&amp;#8221; se intoarce la Sibiu
Echipa nationala de baschet masculin a Romaniei va reveni la Sibiu pentru un meci oficial, dupa mai bine
de un an, pentru a disputa unul din cele doua jocuri din grupa B a preliminariilor Campionatului European
de anul viitor. Baschetbalistii romani vor intalni, Elvetia, in 17 septembrie, in sala Transilvania, urmand
ca partida cu Cipru sa aiba loc la Oradea.
 "Primul meci, cel cu Cipru, se va juca la Oradea, in 6 septembrie, iar cel de-a doilea, cu Elvetia, la Sibiu,
in 17 septembrie. Acestea sunt singurele partide pe teren propriu ale nationalei masculine din 2008,
celelalte doua, cu Belarus si Albania, urmand sa se joace anul viitor", a declarat secretarul general al
Federatiei Romane de Baschet (FRB), Radu Draganescu.
 Programul meciurilor tur ale nationalei Romaniei din cadrul grupei B a preliminariilor CE din 2009 este
urmatorul: Romania-Cipru (6 septembrie), Belarus-Romania (10 septembrie), Romania-Elvetia (17
septembrie) si Albania-Romania (20 septembrie).
 Reprezentativa masculina evolueaza in Divizia B valorica europeana. Din cele patru grupe se va califica
mai departe prima clasata si echipa cu cea mai buna linie de clasament de pe locul doi. Cele patru
formatii vor juca apoi, incrucisat, meciuri eliminatorii, iar castigatoarele se vor califica in Divizia A
continentala, urmand sa evolueze la Campionatul European din 2011.
 Ultima oara Romania a jucat la Sibiu in vara anului trecut, intr-un amical cu CSU, pierdut de " nationala
", iar ultimul joc official a fost cel cu Irlanda, din aprilie 2007.
 in prezent, echipa nationala de baschet masculine este pregatita de Costel Cernat, fostul technician al
divizionarei A, CS Otopeni.
 in perioada in care antrenorul " nationalei " era Liviu Calin, singuruljucator de la CSU Sibiu aflat in lotul
primei reprezentative a fost Octavian Popa Calota.
 Oficialul FRB a mai afirmat ca orasele in care se vor disputa meciurile de pe teren propriu ale nationalei
feminine a Romaniei, care joaca in Divizia A europeana, nu au fost inca stabilite. Echipa feminina va
evolua in preliminariile CE din 2009 in cadrul grupei C, dupa cum urmeaza: Romania-Croatia (16
august), Slovacia-Romania (20 august), Romania-Ungaria (23 august), Franta-Romania (27 august),
Croatia-Romania (3 septembrie), Romania-Slovacia (6 septembrie), Ungaria-Romania (10 septembrie) si
Romania-Franta (13 septembrie).
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