
Tocala: \&quot;Este bine ca mai pierde Ploiestiul\&quot;
Prezenta la Sibiu, unde ieri a avut loc sedinta Biroului Federal al federatiei, presedinta FRB Carmen
Tocala a declarat ca pentru baschetul romanesc este bine ca CSU Asesoft Ploiesti a pierdut doua meciuri
in acest sezon, cu Dinamo si CSU Atlassib. „Campionatul devine mai spectaculos. Daca Asesoft castiga,
cu Sibiul, spre exemplu, la 20 de puncte, atunci oamenii nu s-ar mai fi uitat la meci. Asa, la o finala Sibiu
– Ploiesti, oamenii si-ar aminti ca Sibiul a invins si ca se poate intapla ceva. Şi televiziunile ar avea mai
multi telespectatori ", este de parere Tocala. Aceasta i-a acuzat pe antrenori ca sunt mult prea preocupati
de arbitraje in timpul jocurilor, decat sa-si vada de echipe. „Este foarte periculos ceea ce fac ei, pentru ca
asa incita si spectatorii si jucatorii. Cand acestia vad ca antrenorii protesteaza la orice decizie, atentia se
muta de la joc la arbitri si nu este normal Din pacate, cluburile sunt foarte mult preocupate de a studia si a
manipula arbitrajul si asta nu e bine deloc. Antrenorii si conducatorii sunt suparati acum ca nu mai au
controlul asupra arbitrilor, iar acest lucru nu le convine ".
  TOCALĂ a adaugat ca in Romania exista si o problema arbitrilor, in sensul ca sunt prea putini, iar in
momentul in care cei actuali isi vor incheia cariera, nu exista un schimb. „Abia acum am infiintat o scoala
de arbitraj. Vrem sa crestem arbitri de la 16 ani. Nu toti care sunt jucatori au sansa sa atinga un nivel
ridicat de performanta, asa ca au posibilitatea de a ramane in fenomen, ca si arbitri ", spune Tocala.
Oficialul FRB considera ca baremul unui arbitru de Divizia A, de 140 de lei pe meci, plus cazare, masa si
transport asigurate nu reprezinta o scuza pentru greselile de arbitraj. „Anul trecut, din bugetul propriu al
federatiei am decis sa suplimentam baremurile arbitrilor. Rezultatul a fost insa dezastruos: multe greseli,
cu multe etape de suspendare. Nu cred ca banii sunt o problema, desi ei sunt destul de putini ", este de
parere Carmen Tocala.
  PREŞEDINTA FRB a adaugat ca in acest moment nu se poate impune o limitare a numarului de
jucatori straini in conditiile in care nu exista un fond de jucatori autohtoni. „Probabil ca in opt ani
Romania va avea din nou jucatori pe care sa se poata baza campionatul intern si echipa nationala. Au mai
existat unele propuneri privind limitarea numarului de straini, dar nu s-a luat nicio decizie ", a completat
presedinta FRB.
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