
Serban: E mai usor sa platesti mercenari decat sa crestem juniori
Şerban crede ca nationala va suferi din cauza jucatorilor straini importati in campionatul national de
baschet
 Pus pe linie moarta la Gaz Metan Medias, fostul tehnician al gruparii de pe Tarnava Mare Octavian
Şerban este, in prezent, directorul tehnic al loturilor nationale de juniori in zona Ardealului. Acesta spune
ca „nationala " masculina de baschet va avea mult de suferit in urmatorii ani, pentru ca echipele de
Divizia A pun prea putin pret pe cresterea jucatorilor tineri. „Eu cred ca in acest moment era mai potrivit
sa fie introdusa regula cu doi romani obligatorii in teren. intr-adevar, campionatul intern este mai
puternic, dar echipa nationala are de suferit. Pe de alta parte insa, este dificil si pentru echipe sa aiba
jucatori autohtoni, in conditiile in care acestia sunt destul de putini ", spune Şerban. Acesta considera ca
Romania are, in acest moment, o generatie de tineri baschetbalisti buna, dar acestia sunt prea putin bagati
in seama de echipe. „Generatia 1988-1989, care a castigat Campionatul European de la Sibiu si de la Tg.
Mures este una foarte buna, dar dupa ea nu mai vine nimic. Din pacate insa, jucatorii tineri nu sunt
folositi la echipele de club, astfel ca nu au cum sa creasca si se pierd. Doar daca sunt bagati in teren au
sansa sa ajunga la un nivel care sa le permita sa se impuna la echipele de club. Este mai simplu sa platesti
mercenari care sa isi creasca aici cota, apoi sa plece pe bani mai multi, decat sa cresti juniori ", sustine
antrenorul care a promovat pe Gaz Metan in Divizia A.

 Octavian Şerban spune ca cele mai puternice centre de juniori din Ardeal sunt la Cluj. „Cluburile private
din Cluj au inceput sa scoata jucatori buni. Mai sunt cativa juniori buni si la Brasov, Timisoara sau Sibiu,
dar nu sunt foarte multi ", a concluzionat Şerban.
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