
Romania joaca finala
Cu patru meciuri castigate din tot atatea disputate, Romania va juca finala mare a campionatului european
U18 la baschet feminin 
  
  Echipa nationala a Romaniei, U18 la baschet feminin a avut un parcurs perfect in campionatul
european. Aflata in grupa cu Croatia, Muntenegru, Finlanda si Luxemburg, echipa nationala a Romaniei a
reusit sa castige toate cele patru meciuri jucate avand cele mai multe puncte inscrise, 309. Desi 99%
desfiintata, Magic Sibiu a trimis la lot o jucatoare, Eli Pavel, care s-a achitat cu brio de sarcinile din
teren, fiind printre principalele marcatoare ale partidelor nationalei. Alaturi de ea, o alta jucatoare ce-a
trecut prin lotul echipei de baschet feminin de la Sibiu, Alexandra Uiuiu. in semifinale, Romania a
intalnit echipa Letoniei si a reusit sa castige la un scor strans 77-73. Pavel a marcat 16 puncte iar Uiuiu
13. Eli a fost insa campioana capacelor, cu 4 blocaje reusite. Conform regulamentului FIBA, echipele
care disputa finala CE din esalonul secund continental obtin calificarea in Divizia A, in care vor lua
startul la urmatoarea editie a Campionatului European. "Ne bucura mult calificarea in prima divizie
europeana, dar ne dorim cu totii ca fetele sa invinga in finala si sa se califice din aceasta postura, la fel
cum a fost cu lotul masculin de juniori in 2006", a declarat presedintele FR Baschet, Carmen Tocala. 
  
  Urmatorul CE la Mures
  
  Presedintele FR Baschet, Carmen Tocala a anuntat ca Romania va gazdui pentru a treia oara consecutiv
un turneu final de Campionat European la nivelul juniorilor. "Dupa turneul final de juniori, in 2006, cel
de acum, de junioare, de la Timisoara, FIBA a fost de acord sa ne acorde dreptul de organizare si pentru
turneul final al Campionatului European under 20, Divizia B, care va avea loc la Targu Mures, in vara
anului 2008", a declarat Carmen Tocala, intr-o conferinta de presa inaintea partidei semifinale feminine
dintre Romania si Letonia. Generatia masculina under 20 este cea care a reusit in 2006 calificarea in
prima divizie europeana, cu nationala under 18. Echipa nationala a Romaniei U18 a desfasurat aseara
finala campionatului european. Vom reveni cu informatii.
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