
Sibiul este pentru mine un fenomen
Antrenorul nationalei de baschet a Romaniei face o scurta radiografie a momentului. Jucatori accidentati,
probleme organizatorice, cam acestea sunt impedimentele din calea succesului nationalei in campania de
calificare pentru promovarea in prima liga valorica. Liviu Calin admira Sibiul dar spune ca toate orasele
unde baschetul s-a transformat intr-un fenomen merita sa vada nationala pe viu. 
  
  Reporter: Cum merge pregatirea pana acum. Sunteti multumit? 
  Liviu Calin: Ce sa spun. Şi da si nu. Nu sunt multumit pentru ca nu au fost jucatorii de la bun incpeut.
Pentru ca unele aspecte au trebuit corectate pe parcurs, chestii ce privesc aspectul organizatoric. imi fac
probleme ca nu avem suficiente meciuri de verificare. in vara e o perioada destul de apatica la echipele de
club iar restul nationalelor au programul stabilit pe 5-6 luni de zile in avans. Pe de alta parte, baietii s-au
disciplinat, sunt dispusi mai mult decat anul trecut, nu mai am aceleasi greutati ca anul trecut, schimbari
de principii, schimbari de mentalitate si in felul de a lucra si aborda partidele. Din punctul acesta de
vedere mi se pare mai usor. Dar apar altele, care le balanseaza pe celelalte. Suntem cam in acelasi stadiu
in care eram anul trecut. Mi-as fi dorit sa fim intr-un stadiu superior, la acelasi timp fata de anul trecut 
  
  Rep.: Pana la primul meci credeti ca puteti rezolva aceste probleme? 
  L. C.: Nu, nu cred ca o sa le putem rezolva. Dar asta nu inseamna ca este o scuza. in comparatie, avem
probleme mari de sanatate, a fost problema lui Helcioiu, a lui Burlacu, si au mai aparut cateva. Sunt
jucatori foarte buni. 
  
  Rep.: Şansele Romaniei care sunt? 
  L. C.: Şansele raman intacte, indiferent ce se intampla. insa imi doresc in primul rand ca jucatorii sa
ramana sanatosi. Iar celelalte aspecte sa le corectam pe parcurs. 
  
  Rep.: Veti juca cu Irlanda la Sibiu, unde este un public vulcanic. E posibil sa jucati mai multe meciuri
oficiale la Sibiu? 
  L. C.: Eu mi-as dori sa jucam tot timpul in sali si in orase vulcanice. Sunt un prieten foarte bun de-al lui
Ionica Nicolau si de-al lui Vulc, urmaresc acest proces de foarte mult timp, ceea ce se intampla in Sibiu,
am fost anul trecut la Campionatul European. E un oras pe care eu il admir si il iubesc pentru ca a reusit o
istorie deosebita in baschetul romanesc si le doresc o evolutie continua. Şi ma bucur ca si la Mures,
Ploiesti si Cluj se misca lucrurile, apare si Pitestiul. Pe mine ma bucura aceste aspecte. Pentru mine
Sibiul ramane mai departe un fenomen si acest vulcan este ideal pentru baschet. Dar eu nu sunt persoana
care hotaraste unde se desfasoara meciurile. As sugera insa Sibiul cu placere. Dar e si un aspect politic,
care trebuie inteles. Va trebui sa jucam si la Targu Mures, si la Cluj, poate candva vom ajunge si la
Ploiesti. 
  
  Rep.: Sunteti multumit de partenerii pe care ii aveti pana la primul meci oficial? 
  L. C.: Nu neaparat, dar asta este situatia. Mi-as fi dorit sa joc meciuri puternice. Am avut un turneu
foarte tare in Portugalia. Daca am fi putut sa avem parteneri atat de puternici ca acolo ar fi fost ideal. 
  
  Rep.: Credeti ca turneul din Portugalia a adus cu picioarele pe pamant o parte a jucatorilor? 
  L. C.: Da. Şi din pacate asa se intampla in fiecare an. Anul trecut am luat 30-40 de puncte diferenta de la
echipe de Liga I. Asta e diferenta in mod normal intre noi si ceilalti. Ca noi sa ajungem sa batem o echipa
la nivelul acela e un drum lung si anevoios. E departe de noi dar nu imposibil. Eu nu eram aici daca nu
eram un tip cat de cat optimist. 
  
  in editia de maine a Ziarului de Sibiu, Liviu Calin, antrenorul nationalei de baschet a Romaniei face o
caracterizare a campionatului intern si a sanselor pe care le au restul echipelor in fata Asesoftului. 
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  Sibiul e un oras pe care eu il admir si il iubesc pentru ca a reusit o istorie deosebita in baschetul
romanesc 
  
  Suntem cam in acelasi stadiu in care eram anul trecut. Nu eram aici daca nu eram un tip cat de cat
optimist
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