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Turneul 1 - GRUPA C

11 decembrie 2020
 CSM 2007 Focșani vs. BC Argeș Pitești
 CSM VSKC Miercurea Ciuc vs. BC CSU Sibiu
12 decembrie 2020
 BC Argeș Pitești vs. CSM VSKC Miercurea Ciuc
 BC CSU Sibiu vs. CSM 2007 Focșani
14 decembrie 2020
 CSM 2007 Focșani vs. CSM VSKC Miercurea Ciuc
 BC CSU Sibiu vs. BC Argeș Pitești

CUPA ROMÂNIEI
Elevii lui Dan Fleșeriu au reușit calificarea în faza 
următoare a Cupei României în urma unei grupe foarte 
disputate. 
Galben-albaștrii au câștigat grupa C în urma celor 2 victorii 
cu Timișoara și Târgu Jiu. CSU a suferit o singură 
înfrângere, în compania celor de la CSO Voluntari, 
scor 91-83. 
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BC ARGEȘ PITEȘTI

GARY TALTON
TONY BISHOP
GORAN GAJOVIC
BOGDAN POPA
RAREȘ UȚĂ
TUDOR GHEORGHE
MIHAI MĂCIUCĂ
DRAGOȘ AXINTE
NIKOLA JEVTOVIC
MLADEN JEREMIC
RADU VOINESCU
LUCIAN CHIROF
MIHAI CĂPRĂRESCU

ANTRENOR: 
TUDOR COSTESCU

BC CSU SIBIU

LUCAS TOHĂTAN
AURELIAN GAVRILOAIA
ANTON ROTARU
CRISTIAN CERBU
ROLLAND TOROK
JAYCE JOHNSON
KAELYN JACKSON
CHRIS COOPER
CHRISTIAN LUTETE
ISAIAH PHILMORE
MARQUIS ADDISON
VLAD GEORGESCU
BODAN BADITESCU
ROBERT STAN
VICTOR GEORGESCU

ANTRENOR: 
DAN FLEȘERIU

MIERCUREA CIUC

MATEVZ MAGUSAR
DAINIUS CHATKEVICIUS
TOOMAS RAADIK
RAIT-RIIVO LAANE
EMANUAL SHEPHERD
VLAD CORPODEAN
ARNOLD LASZLO
MILES BOWMAN JR.
ADRIAN MOVILEANU
MATYAS LOKODY
RAUL OLARIU
ZOLTAN ZERKULA
TAMAS ADORJAN
ALEXANDRU POPESCU

ANTRENOR: 
BOTOND LASZLOFY

CSM FOCȘANI

NICOLAE CIUCĂ
RANDAL FALKER
ROBERT SAMPSON
JIMMIE LEE TAYLOR III
DORDE SIMEUNOVIC
MILOȘ KRIVOKAPIC
CĂTĂLIN PETRIȘOR
ALIN OLARU
LUCIAN ȚIBÎRNĂ
DENIS MIRON
DAVID ANTONESCU
ALEXANDRU DUȚĂ
RAREȘ CRISTEA
DRAGOȘ CRISTEA
ALEXANDRU BRATOSIN

ANTRENOR: 
MIHAI PETRUȚ

PE STIL NBA 
Liga Națională ia startul la jumătatea lunii decembrie pe 
modelul de „bubble” folosit și in NBA pentru finalul întregului 
sezon precedent. Sibiul este gazda grupei C, alături de BC 
Argeș Pitești, CSM Focșani și Miercurea Ciuc. 
Grupele A, respectiv B, se vor disputa la Cluj și Oradea. 

Partidele vor fi transmise pe canalele Digi Sport și FRB TV.                                                        
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„ ”La Sibiu joc baschet cu zambetul pe buze

Te-ai alăturat lotului lui BC CSU Sibiu pentru al treilea 

sezon consecutiv. Ce te-a determinat să iei această 

decizie și ce a ajuns să însemne BC CSU Sibiu pentru 

tine?

Am rămas la Sibiu datorită interesului pe care clubul l-a 

manifestat față de mine. Staff-ul lui BC CSU Sibiu mi-a arătat 

întotdeauna onestitate și respect. Cu toții suntem o mare 

familie, iar acesta este un sentiment minunat care mă face să 

joc baschet cu mult mai multă placere. În al doilea rând, am 

rămas datorită fanilor care îmi dublează energia la fiecare 

meci. Din păcate anul acesta nu putem juca cu spectatori, 

însă cu toții apreciem faptul că ne urmaresc la televizor și ne 

susțin ca și cum ar fi în sală. BC CSU Sibiu reprezintă locul în 

care pot să joc baschet cu zâmbetul pe buze. 

Ce așteptări are Lucas Tohătan de la acest sezon? Care 

este obiectivul tău personal în acest sezon totalmente 

atipic?

Obiectivul meu este acela de a progresa în fiecare zi și de a 

deveni un jucător matur și complet. Chiar dacă sezonul este 

așa cum este, fiecare dintre noi va da tot ce poate pe teren ca 

să aducem cât mai multe victorii pentru BC CSU Sibiu.

În ce termeni ai vorbi despre evoluția lui BC CSU Sibiu 

până în momentul de față?

Din punctul meu de vedere, echipa crește de o la o zi la alta. 

Cu toții muncim foarte mult la antrenamente și suntem foarte 

dedicați. Pe de altă parte, este evident că suntem o echipă 

foarte tânără care va avea ceva de învățat în fiecare meci. 

Sper foarte tare ca sezonul acesta să fie unul cât mai reușit și 

să ne întrecem așteptările.

Câteva cuvinte despre confruntarea cu CSM VSKC 

Miercurea Ciuc. 

Fiecare meci trebuie tratat cu maximă seriozitate deoarece în 

baschet nu știi niciodată ce se poate întâmpla în teren și care 

poate fi rezultatul final. Așa cum am mai spus, suntem o 

echipă foarte tânără, dar care are o mare dorință de a câștiga 

fiecare meci. Vom lua lucrurile pas cu pas, vom analiza foarte 

bine fiecare echipă, ne vom pregăti și vom încerca să 

scoatem cele mai bune rezultate în acest sezon.

Traversăm o perioadă dificilă din cauza pandemiei și aș 

vrea să-mi spui cât de mult s-a schimbat rutina ta și 

implicit a echipei în acest sezon? 

Cel mai ciudat aspect, dacă pot să spun așa, este faptul că 

trebuie să fim foarte flexibili. Oricând se poate schimba ceva 

în programul de antrenamente sau în programul meciurilor. În 

același timp, trebuie să avem cât mai multă grijă de noi și să 

ne protejăm. Se fac foarte multe testări și nu își dorește 
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nimeni să stea în casă două săptămâni. Deși este destul de 

greu, trebuie să fim încrezători, iar la antrenamente să avem 

o dispoziție cât mai bună. 

Care este moralul echipei în acest moment și cât de mult 

vă lipsește prezența suporterilor în sală?

Moralul echipei este unul foarte bun în momentul de față. 

Toată lumea e veselă și dornică de antrenamente. Din 

păcate suporterii ne lipsesc foarte tare. Ei erau cei care ne 

dădeau energie la fiecare meci. Este un sentiment deosebit 

de plăcut să vezi că atâția oameni te susțin, sunt acolo pentru 

tine și mai mult decât atât te încarcă cu voie bună și energie. 

Îmi doresc foarte mult să revenim la normal cât mai curând 

posibil astfel încât Sibiul să se bucure de baschet așa cum se 

cuvine. 

Ești unul din componenții de bază ai echipei naționale 

de baschet a României care a pierdut ambele meciuri de 

calificare pentru EUROBASKET 2022. Ce concluzie a 

tras Lucas Tohătan din aceste meciuri?

În primul rând aș vrea să precizez că am jucat cu niște țări 

foarte puternice din punct de vedere baschetbalistic. Pe plan 

personal eu cred că am avut doar de câștigat din aceste 

meciuri. Sunt foarte fericit că am avut oportunitatea de a juca 

cu asemenea echipe. Avem o echipă tânără și cu potențial, 

dar cred că toată lumea este conștientă că mai este drum 

lung până să ajungem unde ne dorim. Eu cred că meciurile de 

acest calibru te ajută foarte mult să crești ca jucător. În ceea 

ce mă privește, voi face întotdeauna tot posibilul să ofer 

suporterilor cele mai frumoase meciuri. 

Cum îți petreci timpul liber în perioada pandemiei?

Cea mai mare parte a timpului liber o petrec în casă. Îmi place 

să mă odihnesc la prânz între antrenamente. Seara, cel mai 

probabil, joc PS4 cu coechipierii mei. Așteptăm cu toții să 

revină lumea la normal și să putem ieși în tihnă la o cafea sau 

la un suc. 

Un mesaj pentru suporterii sibieni, acum la început de 

sezon.

Îmi doresc ca suporterii sibieni să ne susțină cel puțin la fel de 

mult ca în anii precedenți și chiar dacă nu se poate juca încă 

cu spectatori, să fie cât mai aproape de noi sufletește și să ne 

trimită gânduri bune. HAI CSUUU!!!



Mladen Jeremic:
„să rămânem sănătoși 
și să terminăm acest sezon 
într-un mod normal ”
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Cum l-ai descrie pe jucătorul de baschet Mladen 

Jeremic? Ce ar îmbunătăți acesta la jocul lui?

Î i  las pe cei lal ț i  să 

vorbească despre 

jocul meu și despre 

valoarea mea ca 

jucător.  Nu sunt 

prea multe lucruri pe 

care le pot îmbunătăți la 

jocul meu, la vârsta aceasta. 

Singurul meu obiectiv este să-mi păstrez corpul în formă și 

să rămân sănătos.

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru baschet?

Fratele meu mai mare practica baschet. Într-o zi el mi-a 

arătat câteva mișcări, care m-au încântat. Așa am decis să 

încep și eu să practic baschetul.

Cine este idolul tău în baschet?

Mi-au plăcut foarte mulți jucători când eram copil. Am crescut 

urmărindu-i pe cei de la ”Sacramento kings” și pe Pedja 

Stojakovic, el a fost idolul meu.

Care este atmosfera la BCM U FC Argeș Pitești în 

această perioadă de pandemie? Care este obiectivul 

echipei în acest sezon? Dar al tău?

Am avut multe cazuri de infectare cu noul coronavirus în 

cadrul echipei și am trecut prin momente dificile. A fost foarte 

greu să rămânem în formă. Din fericire, am trecut de această 

perioadă și ne-am putut focusa mai mult pe baschet. 

Singurele obiective sunt să rămânem sănătoși și să terminăm 

acest sezon într-un mod normal.

Cât de mult crezi că are de suferit baschetul în această 

perioadă de pandemie?

Foarte mult! Nu doar baschetul are de suferit, ci întreaga 

lume. Încă nu putem vedea consecințele, dar cred că acestea 

vor fi enorme. 

Ce mesaj le transmiți suporterilor care trebuie să vă 

urmărească doar în fața ecranelor momentan? 

Baschetul este un joc pe care toți îl iubim, dar cel mai importat 

este să rămânem sănătoși și să avem grijă de noi. Acesta 

este cel mai important meci, pe care trebuie să-l câștigăm 

împreună!



Cum l-ai descrie pe jucătorul de baschet Jimmie Lee 

Taylor III? Ce ar îmbunătăți acesta la jocul lui?

Jimmie Lee Taylor III este un jucător care iubește baschetul. 

El încearcă în mod constant să-și îmbunătățească jocul, din 

toate punctele de vedere. 

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru baschet?

Mi-am descoperit pasiunea pentru baschet când aveam 4 

ani, iar tatăl meu mi-a pus pentru prima dată mingea de 

baschet în mâini. După acel prim joc cu tatăl meu, am iubit 

baschetul pentru totdeauna.

Cine este idolul tău în baschet?

Idolul meu în baschet este Michael Jordan. El a dominat 

mereu ambele panouri și a fost un adevărat profesionist pe 

teren. 

Care este atmosfera la CSM Focșani în această perioadă 

de pandemie? Care este obiectivul echipei în acest 

sezon? Dar al tău?

Ne simțim în siguranță și ne luăm măsuri de precauție pentru 

a ne menține sănătoși. Obiectivul în acest sezon este să 

rămânem uniți, să devenim din ce în ce mai buni, să ajungem 

să jucăm în play off și să avem șansa să luptăm pentru 

câștigarea campionatului.

Cât de mult crezi că are de suferit baschetul în această 

perioadă de pandemie?

Jimmie Lee Taylor III:
„Ne este dor de suporteri. Energia LOR constituie 
jumătate din motivul pentru care jucăm”
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Baschetul este un sport diferit acum, dar toate deciziile sunt 

luate cu scopul de a menține jucătorii, staff-urile și fanii 

sănătoși. Ne este dor de suporteri. Energia și atmosfera pe 

care ei o creează constituie jumătate din motivul pentru care 

jucăm.

Ce mesaj le transmiți suporterilor care trebuie să vă 

urmărească doar în fața ecranelor momentan? 

Le transmit suporterilor faptul că ne este dor de ei. Așteptăm 

cu nerăbdare momentul în care vă vom simți din nou prezența 

în sală. Rămâneți sănătoși!



Miles Bowman Jr:
„Avem nevoie de fanii noștri mai mult decât știu ei”
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Cum l-ai descrie pe jucătorul de baschet 

Miles Bowman Jr? Ce ar îmbunătăți acesta la jocul lui?

Miles Bowman Jr este un jucător de baschet spectaculos, 

căruia îi place să facă spectacol pentru fani. Prefer să îi las 

pe antrenori și pe fani să decidă ce ar trebui să îmbunătățesc 

la mine.

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru baschet?

Mi-am descoperit pasiunea pentru baschet la 6 ani, când 

tatăl meu mi-a construit primul meu coș de baschet, dintr-o 

cutie de lapte (din carton).

Cine este idolul tău în baschet?

Idolul meu în baschet este fratele meu, Juvonte Reddic. Îi 

urmăresc meciurile, omul este o bestie.

Care este atmosfera la CSM Miercurea Ciuc în această 

perioadă de pandemie? Care este obiectivul echipei în 

acest sezon? Dar al tău?

Este o atmosferă calmă și e liniște deplină, până când noi 

vom aduce zgomotul, prin meciurile noastre. Obiectivul 

echipei este stabilit în discuțiile din vestiar, dar sunt sigur că 

acest lucru este la fel în cazul tuturor echipelor din Liga 

Națională de Baschet Masculin. Obiectivul meu personal 

este să-mi văd familia, care este formată din colegii mei, 

fericită și învingătoare.

Cât de mult crezi că are de suferit baschetul în această 

perioadă de pandemie?

Baschetul are de suferit foarte mult. Avem nevoie de fanii 

noștri mai mult decât știu ei. Fanii ne oferă energia necesară 

să jucăm din greu la fiecare meci, fiindcă suntem conștienți că 

ei ne susțin.

Ce mesaj le transmiți suporterilor care trebuie să vă 

urmărească doar în fața ecranelor momentan? 

Le transmit atât fanilor din România, cât și celor din toată 

lumea, care urmăresc meciurile de baschet, că regret faptul 

că pandemia le interzice să participe la meciuri. Ne este dor 

de voi și vă iubim! Rămâneți sănătoși și puternici!



Puncte Recuperări Pase decisive Mingi pierdute 
Procentaje 

aruncări 
 

87.7 – 81.8 
 

36.7 – 33.5 
 

18.1 – 14.5 
 

12.9 – 13.5 
1p 65.2 - 76.6 
2p 55.7 - 50.8 
3p 37.9 - 33.2 

 

Turneul 1C - 
Avancronica meciurilor

CSM 2007 Focșani – FC Argeș Pitești
Cele două echipe s-au întâlnit de trei ori în sezonul trecut întrerupt în 

luna martie, ultimul meci având loc în luna februarie, acela fiind și 

ultimul meci oficial disputat de moldoveni. În primul din cele trei 

meciuri, CSM a reușit surpriza învingând formația din Trivale la 4 

puncte, ulterior piteștenii luându-și revanșa la 28 respectiv 20 de 

puncte. În toamnă, focșănenii au reușit un transfer-surpriză în persoana lui Randal Falker, dar nu s-au limitat doar la asta și i-au 

adus pe Robert Alan Sampson, Jimmie Lee Taylor III (debutanți în LNMB), Milos Kripokavic (de la CSM Galați), precum și pe 

autohtonii Nicolae Ciucă și Lucian Țibârnă care li se alătură mai vechilor Cătălin Petrișor și Dorde Simeunovic. Totuși, acesta 

este primul lor meci oficial în această formulă și vor avea o misiune extrem de dificilă, piteștenii având un bilanț de 2-1 în 

meciurile din cupă. În aceste trei meciuri s-au remarcat Tony Bishop și Rareș Uță, dar și Gary Talton cu un record de 14 pase 

decisive în primul meci. 

Pronostic: 2

CSM VSKC Miercurea Ciuc – CSU Sibiu
În cele trei meciuri din Cupa României, ciucanii au avut cea mai slabă 

medie a punctelor înscrise dintre toate echipele angrenate în 

competiție, doar 57,5, ceea ce pune sub semnul întrebării 

capacitatea echipei de a obține victorii împotriva primelor 8 echipe 

din ierarhia națională. Totuși, media paselor decisive arată că CSM 

se bazează pe un joc colectiv elaborat și este loc de progres pentru 

ofensivă așa încât să crească media punctelor pe meci. Pentru CSU, ca în ultimii ani de altfel, punctul forte a fost capitolul 

recupărărilor, nu mai puțin de 40,7 în medie în cupă (peste 10 ofensive!). Slăbiciunile au fost în apărare și provin din lipsa de 

omogenitate, la nivelul lotului efectuându-se multe schimbări în lunga pauză dinaintea începerii sezonului. Deși figurează ca 

echipă gazdă, CSM are o misiune deosebit de dificilă în fața unei pretendente la podium în ultimii ani care joacă de facto pe 

teren propriu. 

Pronostic: 2

11 DECEMBRIE 2020
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FC Argeș Pitești - CSM VSKC Miercurea Ciuc
Ca și în ziua precedentă, sunt două confruntări între echipe cu 

pretenții diferite, cu obiective diferite. Piteștenii aspiră la primele locuri 

și își doresc cel puțin o semifinală, iar ciucanii vor să acumuleze 

experiență în vederea confruntărilor cu echipe de același calibru așa 

încât să își crească șansele de a se impune în cât mai multe 

confruntări. Din lotul cuican un jucător a impresionat prin prestațiile și precizia lui, Dainius Chatkevičius, produs al valoroasei 

școli de baschet lituaniene. Lui i se alătură un nume vechi al LNMB, Vlad Corpodean care a revenit după 8 ani la echipa 

harghiteană, timp în care a evoluat la Pitești (în două rânduri), Oradea, Târgu Mureș, Dinamo și Galați. Ambele echipe își 

doresc să aibă toți jucătorii valizi, la argeșeni asta însemnând ca și experimentatul Jeremic să participe la turneu și să se pună 

în slujba formației. 

Pronostic: 1

CSU Sibiu - CSM 2007 Focșani
Pentru prima dată după trei sezoane suporterii sibieni îl vor revedea pe 

Randal Falker în sala Transilvania în calitate de adversar al CSU. 

Focșani a devenit noua lui casă, iar CSM a treia echipă pentru care 

evoluează jucătorul ajuns la vârsta de 35 de ani. Experiența lui îi va 

ajuta pe tineri jucători ai echipei să își îmbunătățească jocul, să 

crească în valoare și va fi interesant de urmărit cum se va înțelege cu 

noii lui coechipieri. Vor fi dueluri foarte interesante împotriva foștilor coechipieri Cooper și Philmore alături de care a asigurat 

perimetrul în multe meciuri grele în campionat și cupă. Sibienii au în memorie meciul încântător cu SCM Tmișoara, ultimul din 

Cupa României în care toți jucătorii au evoluat la un nivel înalt și au arătat că au potențial și pot face față unor echipe valoroase. 

Pronostic: 1

12 DECEMBRIE 2020
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CSU Sibiu - FC Argeș Pitești
Fără îndoială acesta este meciul-vedetă al turneului. Prin prisma 

palmaresului din ultimii ani, sibienii au ascendentul moral al celor nouă 

victorii consecutive și par favoriți, dar nu trebuie uitat că multe victorii 

au fost obținute cu dificultate în meciuri decise în ultimele minute. 

Ultima victorie a piteștenilor a fost în noiembrie 2017, iar de atunci s-

au schimbat multe lucruri la cele două echipe la nivelul loturilor de 

jucători. În ceea ce privește staff-ul tehnic, sibienii au avut parte de stabilitate, în timp ce la piteșteni s-au produs mai multe 

modificări, ultima fiind sosirea de la Dinamo în luna iulie a antrenorului Tudor Costescu care în paralel se ocupă și de pregătirea 

echipei naționale. Cum și-au obișnuit fanii în ultimii ani, fiecare echipă are rețeta proprie în ceea ce privește jucătorii străini: 

CSU se bazează în exclusivitate pe jucători americani, în timp ce FC Argeș a ales o combinație echilibrată între jucători 

americani și cei din spațiul sârbesc. În altă ordine de idei, va fi pentru prima dată când îl vom vedea evoluând în sala 

Transilvania într-un meci oficial de seniori împotriva CSU pe Dragoș Axinte, un tânăr născut și crescut în Sibiu, plecat în timpul 

junioratului la Cluj și ajuns vara aceasta la Pitești. Mult succes, Dragoș!

În ambele echipe sunt jucători tineri, unii dintre ei au confirmat deja inclusiv la echipa națională (Tohătan, respectiv Popa, Uță), 

alții în curs de afirmare (Gavriloaia, Rotaru vs Măciucă) care ar putea constitui chiar scheletul echipei naționale în câțiva ani, 

dacă vor evolua constant și cu încredere în propriile forțe.

Va fi, cu certitudine, un meci disputat, cu răsturnări de situație și faze spectaculoase, în care echipa mai atentă la detalii și cu 

apărarea mai exactă va avea cele mai mari șanse să se impună.

 

Pronostic: 1
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CSM 2007 Focșani - CSM VSKC Miercurea Ciuc
Cel mai probabil, cele două echipe pornesc cu linii de clasament 

identice, 0 victorii, 2 înfrângeri, iar acest meci este unul în care fiecare 

va lupta pentru a obține prima victorie. Pentru aceasta, au argumente 

diferite: pe de o parte, focșănenii mizează pe experiența unor jucători 

precum Falker, Simeunovic, Petrișor, în timp ce ciucanii pe programul 

de până acum cu cinci meciuri oficiale (cele două din zilele precedente și cele trei din Cupa României) în care au avut 

posibilitatea să pună la punct mecanisme și relații de joc așa încât omogenitatea să crească. Bilanțul confruntărilor directe este 

echilibrat (4-4), multe meciuri fiind echilibrate și decise pe final. Totuși, ultima confruntare a avut loc în luna ianuarie, iar de 

atunci s-au produs multe modificări în cele două formații. Asta nu înseamnă că vreuna dintre combatante este favorită certă și 

nu este exclus ca finalul meciului să fie unul echilibrat și plin de tensiune. 

Pronostic: 1



Cei mai bun marcatori, cei mai buni apărători, jucătorii cu cel mai 

ridicat IQ baschetbalistic, antrenorii cei mai sclipitori. Toți 

activează în această competiție. Una ce reunește 18 

echipe și peste 250 jucători.

La ora redactării acestui text, adică după 

disputarea meciurilor din cadrul etapei a 12-

a, între primii 25 jucători din punct de vedere 

al indicelui de eficiență se regăsește un 

singur baschetbalist aflat la primul sezon în 

Euroligă. Acesta ocupă exact locul 25.

Numele lui este Torrian Corey Walden. Are 28 ani, măsoară 1.88 metri și 

evoluează la pozițiile 1-2. El face parte din rotația de bază a Stelei Roșii 

Belgrad și are un indice al eficienței de 11.58. Acesta a jucat în fiecare din 

cele 12 partide ale campioanei Serbiei.

Walden are medii de 11.6 puncte, 2.0 pase decisive, 1.9 recuperări și 

1.1 intercepții în 23:24 minute pe partidă. El a fost titularizat de 

două ori de către antrenorul Sașa Obradovic. Corey are 46% la 

aruncările de două puncte, 39% la trei puncte și 87% la linia 

de pedeapsă.

Corey a avut opt meciuri cu peste zece puncte 

marcate, dar numai unul în care a atins cota 20. S-a 

Un singur debutant între cei mai 
eficienți 25 jucători din Euroliga 
masculină 
ediția 2020/21 după primele 12 etape

Euroliga masculină continuă să fie reperul în ceea ce privește 

baschetul de top pe bătrânul continent. Nivelul jocului este cel 

mai ridicat, fie că discutăm despre calitate individuală sau joc 
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întâmplat în partida cu LDLC Asvel Villeurbane. El a adăugat 

atunci 5 pase decisive, 4 intercepții și 3 recuperări pentru 32 

la eficiență.

Cariera universitară a lui Corey Walden a cuprins un sezon la 

Stetson și trei la Eastern Kentucky. A absolvit în 2015, an în 

care a fost liderul NCAA la intercepții. Totodată, în toamna 

anului 2015 și-a început cariera profesională. Primul său 

angajament s-a consemnat în G-League, alături de Maine 

Red Claws.

În vara anului 2016 a semnat primul contract în Europa. S-a 

alăturat lui Oostende, campioana în exercițiu și forța 

dominantă a baschetului belgian. Aici a petrecut un sezon, 

după care s-a alăturat lui Hapoel Holon, în Israel. Alături de 

această grupare a petrecut două sezoane, pentru ca în 

sezonul 2018/19 să fie cel mai bun jucător (MVP) al Winner 

League.

La nivel individual, Walden a mai obținut un titlu de MVP al 

etapei a 5-a din TOP 16 în EuroCup. Rezultat obținut în 

sezonul 2019/20.

Coincidența face ca anul 2019 să-i aducă o distincție 

individuală, fiind singurul din cariera sa profesionistă 

europeană în care nu a câștigat un trofeu cu echipa. 

Palmaresul lui Walden cuprinde următoarele performanțe:

- Cupa Belgiei în 2017

- Campionatul Belgiei în 2017

- Cupa Israelului în 2018 (a jucat și finala campionatului)

- Cupa Serbiei în 2020

Walden s-a alăturat Stelei Roșii Belgrad în vara anului 2020, 

după un sezon în care a jucat pentru Partizan, tradiționala 

rivală din capitala Serbiei. El este un jucător util în ambele 

faze, extrem de energic și agresiv, posesor al unor calități 

fizice impresionante. 

Progresul lui Corey Walden poate fi observat prin prisma 

nivelului la care a jucat de la un an la altul. El a bifat trei 

sezoane în Basketball Champions League (unul cu 

Oostende, două cu Holon), respectiv unul în EuroCup (cu 

Partizan). În sezonul competițional 2020/21 joacă pentru 

prima dată în Euroliga masculină. Următorul pas? NBA?

Probabil este prea devreme să ne gândim la așa ceva. Cert 

este că Torrian Corey Walden este singurul jucător de 

perimetru din Euroligă aflat la primul sezon în această 

competiție cu asemenea rol și impact.

Alți jucători aflați la primul sezon în Euroligă ce se evidențiază 

prin constanță sunt:

Moustapha Fall (LDLC Asvel Villeurbane)

Înalt de 2.18 metri, în vârstă de 28 ani, acesta evoluează la 

poziția 5. Posesor al cetățeniei franceze, Fall are medii de 

10.8 puncte, 6.0 recuperări și 2.2 pase decisive Acesta are un 

procentaj de 77% la aruncările din acțiune în cele zece 

partide disputate până la această oră.

Hassan Martin (Olympiacos Pireu)

Măsoară 2.01 metri și are 25 ani. El evoluează la pozițiile 4-5, 

fiind un jucător atletic, de mare utilitate în ambele faze ale 

jocului. American la origine, Hassan este un matchup 

redutabil pentru toți oponenții în apărare individuală, 

indiferent de numele, statura și poziția la care este pus să se 

apere. Are medii de 9.5 puncte, 5.5 recuperări și 0.8 

intercepții pe partidă în zece apariții.

Alex Poythress (Zenit St. Petersburg)

Înalt de 2.06 metri, jucător de poziția 4, acesta are 27 ani. 

Jucător de ambele faze, americanul este piesă importantă în 

rotația de bază la interior pentru formația antrenată de Xavi 

Pascual, fiind unul dintre cei mai redutabili jucători la 

recuperare ofensivă în actuala ediție a Euroligii cu o medie de 

peste două recuperări ofensive pe partidă. Poythress 

contribuit cu 8.9 puncte, 5.2 recuperări și 1.2 capace în 

aproape 20 minute pe partidă.
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Debutanți de urmărit 
în noul sezon NBA
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Obi
Toppin
New York Knicks
2,06m, 100 kg, PF

20 ppg, 7,5 rpg, 1,2 bpg

Managementul trupei newyorkeze a petrecut mult timp în 

extrasezon pentru a elibera frontcourt-ul de jucători ca Taj 

Gibson, Bobby Portis, dar și de fundași sau extreme ca 

Damyean Dotson, Wayne Ellington, Maurice Harkless și 

Bobby Portis, atât pentru a investi în alți jucători economiile 

făcute cu aceștia, dar și pentru a încerca să îl folosească pe 

versatilul Obi în diverse rotații. Capacitatea lui Obi de a 

recupera ofensiv și îndemânarea sub coș îi oferă 

antrenorului Tom Thibodeau destule opțiuni așa încât e 

probabil să evolueze peste 20 de minute pe meci, timp 

suficient pentru a acumula experiență și a avea linii statistice 

bune.

LaMelo
Ball

Charlotte Hornets
2,03m, 101 kg, PG

17 ppg, 7,4 rpg, 6,8 rpg

Draftat direct din NBL, liga australiană de baschet, Ball a fost 

al patrulea cel mai bun jucător al ligii la doar 18 ani, 

impresionând prin mediile de pase și recuperări în singurul lui 

sezon în această ligă. Nici media punctelor nu arată rău, dar 

la acest capitol are procentaje modeste care, desigur, pot fi 

îmbunătățite. Draftat cu a treia opțiune în NBA, Ball este un 

PG modern, puternic și are potențialul unor "triple-double 

games" cu condiția să prindă destule minute, iar prin alegerea 

în cea mai puternică ligă a lumii formează, alături de Lorenzo 

Ball, prima pereche de frați selectați în Top 5 în istoria NBA. 

Totuși, liga australiană nu se compară cu cea americană și 

are mult de muncit pentru a a-și câștiga un rol important în 

echipă. 

Jucătorii draftați cu o lună în urmă, în 18 noiembrie, sunt talentați, cu siguranță, dar este puțin probabil ca ei să 

aibă un impact la fel de mare ca debutanții sezonului trecut. Nu înseamnă că nu vor fi jucători de impact în ligă, 

dar probabil vor avea nevoie de mai multă timp de acomodare pentru a deveni jucători cu linii statistice foarte 

bune, dar și pentru a fi decisivi în meciurile importante.

Rândurile ce urmează vor încerca să anticipeze ce se va întâmpla pe termen scurt, adică în sezonul 2020-2021 care va 

începe în 22 decembrie, nu prezintă o viziune pe termen lung și nu au intenția să stabilească de acum cine vor fi jucătorii-

emblemă în următorul deceniu. Am selectat pentru fiecare jucător principala linie statistică a sezonului precedent pentru o 

imagine mai clară a rolului avut până acum și a potențialului lor.
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Killian  
Hayes
Detroit Pistons
1,96m, 98 kg, SG

12,8 ppg, 6,2 apg, 1,5 spg

Hayes s-a născut în SUA, dar a evoluat doar în Europa, 

debutând în Franța, la Cholet, la vârsta de 16 ani de unde s-a 

transferat la Ulm (Germania) pentru care a evoluat în 

Eurocup. De altfel, linia statistică a fost obținută în liga 

europeană, iar un alt amănunt interesant este evoluția lui 

pentru naționala Franței la CE U16 și CM U17. Ca SG trebuie 

să își îmbunătățească substanțial aruncările de la distanță și 

trebuie să fie foarte atent să păstreze mingea cât mai bine, 

cunoscută fiind ferocitatea jocului 1-1 în NBA. Are pontențial 

să devină unul din cei mai buni pasatori ai ligii evoluând 

alături de Derrick Rose, Blake Griffin care Îi pot fructifica 

pasele.

Tyrese
Haliburton

Sacramento Kings 
1,93m, 96 kg, PG

15,2 ppg, 5,9 rpg 

6,5 apg, 2,5 spg 

Având a doua linie statistică dintre jucătorii prezenți la draft, 

Tyrese a fost selectat doar pe poziția a douăsprezecea, deși 

mulți specialiști se așteptau să fie ales mai devreme. Ca de 

fiecare dată, draftul a avut și momentele lui surprinzătoare. 

Pe lângă meciurile pentru Iowa States, el și-a făcut debutul și 

în naționala SUA U19 câștigând aurul la CM 2019 și fiind 

declarat jucătorul turneului, reușind un incredibil 69% la 

aruncările din acțiune. Este văzut ca cel mai bun shooter al 

generației lui, iar alături de De'Aaron Fox, unul din cei mai 

inventivi jucători ai ligii, poate forma un duo exploziv.

Anthony
Edwards
Minnesota Timberwolves
1,96m, 102 kg SG

19.1 ppg, 5.2 rpg, 2,8 apg

Numărul 1 în draftul 2020, Edwards este un shooter de excepție, 

reușind în multe meciuri să înscrie jumătate din punctele echipei și 

ajungând să fie chiar la debut al doilea cel mai bun marcator din istoria 

Universității Georgia, după legendarul și numitul în "Hall of Fame" 

Dominique Wilkins. Spre deosebire de ceilalți menționați, Edwards 

are concurență aprigă în echipă, fiind doar al treilea sau chiar al 

patrulea pe postul lui (după D'Angelo Russell, Ricky Rubio sau Malik 

Beasley) și, chiar dacă a obținut o medie bună a recuperărilor, nu 

reușește încă să fie constant la acest capitol, în plus nu excelează nici 

la jocul de pase sau la intercepție.
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