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Avancronică România - Suedia
România susţine primul meci pe teren propriu
din cadrul celui de-al 2-lea turneu de calificare
pentru Campionatul European de baschet
masculin - ediţia 2015. După startul oficial,
consemnat în urmă cu trei zile, în Slovacia,
tricolorii primesc vizita echipei naţionale a
Suediei.
Tricolorii vor miza pe un joc cu alcătuire
clasică, dar există și variante alternative, pe
care antrenorul Marcel Ţenter nu s-a sfiit să le
folosească în perioada de pregătire.
Compatrioţii noștri ar putea beneficia de
contribuţii de pe urma unei alcătuiri cu doi
jucători de poziţia 4, însă în același timp nu
trebuie omisă forţa la interior a adversarului.

România pare să aibă trei variante la poziţia 4, dar se confruntă cu
probleme la alte poziţii. De altfel, una dintre principalele provocări
ale staff-ului tehnic în perioada de pregătire a fost găsirea unor
formule de joc eficiente. Ţenter a rotit o serie de jucători la poziţiile
1-2, pentru ca la poziţiile 3 și 5 să aibă doar două variante în tot
lotul lărgit prezent în pregătiri.
Reprezentativa Suediei nu beneficiază de contribuţiile jucătorilor
Jonas Jerebko și Jeffery Taylor. Ambii au angajamente în NBA și au
optat să nu reprezinte naţionala scandinavă în această vară. Cel din
urmă revine după o accidentare gravă și se află în program de
recuperare pentru a putea juca de la startul noului sezon
competiţional în liga nord-americană. În schimb, iubitorii baschetului
din Sibiu ar putea avea posibilitatea să-l urmărească pe noul jucător
al echipei locale, Brice Massamba. Pivotul cu origini congoleze a fost
legitimat la începutul lunii august. (Sursa: www.24secunde.ro )
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Tobias Borg
Carl Engström
Anton Gaddefors
Pierre Hampton
Ludvig Håkanson
Joakim Kjellbom
Alexander Lindqvist
Tom Lidén
Christian Maråker
Brice Massamba
Tomas Massamba
Martin Pahlmblad
Jonathan Person
Dino Pita

Mandache Andrei
Silvășan Mihai
Baciu Cătălin
Guţoaia Adrian
Vlad Moldoveanu
Nicoară Titus
Ţibîrnă Bogdan
Jucan Teodor
Tudor Adrian
Popa Calotă Octavian
Mihai Paul
Szijarto Levente

Marcel Ţenter
antrenor principal
Claudiu Fometescu – antrenor secund
Milorad Perovic – antrenor secund

Vedran Bosnic – antrenor principal
Stefan Timbus – antrenor secund
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Marcel Ţenter:

Avem o grupă
dificilă, dar
vom avea cei
mai înfocaţi
fani alături
Prima reprezentativă
baschetbalistică a României
începe disputele programate
în cadrul preliminariilor
pentru Campionatul
European din 2015. Toate
meciurile oficiale de pe teren
propriu ale Naţionalei se vor
juca în Sala Transilvania din
Sibiu. România împarte
grupa cu nume sonore
precum Suedia, Slovacia şi
Letonia.
Pentru început spuneţi-ne cum s-a închegat
echipa, cum se leagă jocul băieţilor noştri şi
cum s-a integrat Vlad Moldoveanu, el venind
dintr-un campionat în care baschetul are alt
nivel.
Suntem pe o pantă ascendentă, în linie dreaptă
spre primele meciuri oficiale. Desigur, sunt multe
aspecte pe care trebuie să le îmbunătăţim, însă
lucrăm la ele zi de zi astfel încât la ora meciurilor
oficiale să putem avea suficiente argumente
pentru a ne aduce victoria. Vlad ni s-a alăturat
mai târziu, însă experienţa lui internaţională îl
ajută şi ne ajută să jucăm la un nivel mai bun.
Sper ca el, alături şi de alţi componenţi al lotului,
să-şi aducă aportul în obţinerea calificării.

În turneul amical desfăşurat la Sibiu echipa
naţională a bifat trei victorii din tot atâtea
posibile şi aţi obţinut apoi locul secund la
turneul de la Samokov. Unde se situează acum
moralul jucătorilor dumneavoastră?
Meciurile de pregătire nu sunt neapărat
importante prin rezultat, ci mai ales prin
verificarea unor sisteme sau situaţii de joc, în
vederea pregătirii strategiei finale, pentru
meciurile oficiale. Oricum, orice meci câştigat te
ajută în formarea mentalităţii de învingător şi
creşte încrederea în munca depusă. Deci, ne
simţim confortabil după perioada de pregătire,
însă în gardă, pentru că ştim că meciurile de
calficare vor fi mult mai grele.
Cu ce gânduri porniţi în această campanie de
calificare la EuroBasket 2015 şi la ce vă
aşteptaţi din partea suedezilor, un adversar
cât se poate de serios?
Noi ne dorim o calificare atât pentru iubitorii
baschetului din ţară cât şi pentru a ridica nivelul
de respect faţă de baschetul românesc în
Europa. După participarea de anul trecut la
finala campionatului European (unde au făcut o
figură frumoasă) sunt sigur că suedezii îşi doresc
încă o calificare. Însă tocmai statutul de favoriţi
poate să fie o slabiciune pentru ei, slabiciune pe
care trebuie să o fructificăm.
Jonas Jerebko şi Jeffery Taylor, nume
reprezentative pentru naţionala Suediei, vor
lipsi. Absenţa celor doi ne face misiunea mai
uşoară?
Teoretic da. Practic, baschetul suedez a produs
suficienţi jucători în ultimii ani, astfel încât să
asigure o continuitate valoroasă şi în lipsa
acestor staruri.
Ce părere aveţi despre Ludvig Hakanson,
jucătorul de numai 18 ani al adversarilor?
Credeţi că în viitorul apropiat România va fi
capabilă să scoată la rându-i un asemenea
produs?
Aproape fiecare ţară are câte un tânar extrem
de valoros în rosterul ei. Acest tânăr joacă în
echipa a doua a Barcelonei şi are un talent

extraordinar. Sper ca în viiitorul
apropiat să putem da şi noi Europei
jucători tineri valoroşi pe care să-i
putem folosi în echipa naţională de
seniori. În fapt avem în acest
moment un jucător de care vom auzi
în viitorul apropiat, Emanuel Cate,
jucător legitimat la Real Madrid şi
fiind cotat ca al şaptelea jucător
european la vârsta sa. Îi doresc mult
succes în cariera lui şi multe meciuri
la naţionala României la un nivel cât
mai înalt.
De asemenea, am observat că aţi
acordat multă încredere şi
jucătorilor mai tineri precum
Ţibârnă şi Guţoaia. Credeţi că cei
doi pot aduce un plus de vitalitate
şi produce surprize pe parcursul
acestor meciurilor oficiale ce bat la
uşă?
În ciuda vârstei, cei doi nu mai au
statut de jucători tineri, joacă minute
bune în echipe consacrate din
România, în cupe europene şi acum
este momentul ca ei să susţină cu
efort şi entuziasm, munca colegilor
lor mai în vârstă de la care au foarte
mult de învăţat. Şi da, mă bazez pe
ei, iar dacă îşi vor îndeplini rolul, ne
vor ajuta foarte mult.
În final, care consideraţi că sunt
atuurile jucătorilor noştri ce pot
face diferenţa sau pot inimida
adversarul?
Eu cred că jocul colectiv dublat de
ambiţia de a ajunge la o finală de
campionat european, sunt atuuri
care pot face diferenţa, însă trebuie
să ramânem cu picioarele pe
pământ pentru că avem o grupă cu
echipe valoroase şi cu experienţă. În
plus, cred că vom avea cei mai
înfocaţi fani alături de noi şi asta ne
va ajuta foarte mult.

