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22 decembrie 2020
 BC Argeș Pitești vs SCM U Craiova
               BC CSU Sibiu vs Dinamo București
23 decembrie 2020
 Dinamo București vs BC Argeș Pitești 
 SCM U Craiova vs BC CSU Sibiu

START PERFECT!
Jucătorii antrenați de Dan Flerșeriu au pornit cu dreptul în 
noua stagiune a Ligii Naționale. Galben-albaștrii au obținut 
3 victorii din tot atâtea meciuri, succesele fiind clare. 
Marquis Addison și Isaiah Philmore s-au remarcat în cele 3 
meciuri disputate în primul turneu, cei doi remarcându-se 
cu peste 20 de puncte pe meci. CSU ocupă prima poziție în 
clasament după primele etape. În cel de-al doilea turneu, 
Sibiul va înfrunta Dinamo și Craiova.
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THE SHOWMAN IS BACK!! 
Fanii CSU au primit o veste extraordinară înaintea primului 
turneu al LNBM, Kevin Hardy revine la echipa sibiană după un 
an de pauză. Acesta a evoluat sezonul trecut în Lituania la 
Siauliai unde a adunat pe meci 7,5 puncte, 4,7 recuperări, 4,6 
asisturi cu un indice al eficienței de 14. 
“Mă bucur enorm să mă alătur echipei, din nou. Mi-e dor de 
fanii echipei sibiene, abia aștept să merg la antrenamente și să 
revăd antrenorii, staff-ul, vechii colegi, dar și să îi cunosc pe cei 
noi. Abia aștept să ajung la Sibiu. Eu sunt CSU”, a declarat 
Kevin Hardy.                                                       
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Marquis Addison: 
Material realizat de Ana Duțu

„Am câștigat de patru ori 
titlul de campion”

Ce le-ai povesti suporterilor sibieni despre omul 

Marquis Addison?

Numele meu este Marquis Addison, am 29 de ani și sunt 

născut în Monterey County, California. Cea mai mare parte a 

vieții mele mi-am petrecut-o în Kansas, considerat orașul în 

care se gătește cel mai bun grătar din lume. Mai am doi frați, 

Marlon și Mason, în vârstă de 30 și respectiv 19 ani și o soră, 

Malia, în vârstă de 25. Am absolvit Missouri Southern State 

University unde am studiat drept penal. Mi-ar plăcea să-mi 

continui studiile după ce-mi voi încheia cariera în baschet și 

să să obțin o diplomă de master în timp ce voi profesa ca 

antrenor într-o universitate. Exceptând jocul de baschet, 

printre hobby-urile mele se numără golful, fotbalul American 

și gătitul. Îmi place foarte mult și să-mi petrec timpul liber cu 

familia și prietenii. 

La ce vârstă și în ce împrejurări ai început să practici 

baschetul?

Am început să joc baschet la vârsta de 3 ani împreună cu 

fratele meu Marlon care este cu doar 11 luni mai mare decât 

mine. El este cel mai bun prieten al meu și împreună am 

încercat toate sporturile posibile. 

Unde ai mai jucat înainte de a semna contractul cu BC 

CSU Sibiu?

Mi-am început cariera ca jucător profesionist în Danemarca 

unde am jucat două sezoane pentru Horsens IC (2014-

2016). Am plecat apoi în Israel unde am jucat un sezon 

pentru Maccabi Rehovot. În ultimele trei stagiuni am evoluat 

pentru Les Lions de Geneve în Eleveția și pentru Denain 

Voltaire ASC în Franța. Cel mai mult mi-a plăcut însă în Israel 

datorită mâncării și climei. 

Care este cel mai mare vis al tău în plan baschetbalistic?

Cea mai mare dorință a mea ca jucător de baschet este să-mi 

păstrez pasiunea pentru acest sport și dorința de a deveni 

cea mai bună versiune a mea. Pe de alt parte, ar fi ideal să 

ajung să joc în ligi foarte mari ale lumii. După ce îmi voi 

încheia cariera mi-ar plăcea însă extrem de mult să pot să 

ajut ajut generațiile următoare de baschetbaliști.

Care este cea mai frumoasă amintire pe care ți-a oferit-o 

baschetul până acum?

Am câștigat titlul de campion de patru ori până acum. Cu 

echipa din colegiu am câștigat două campionate, iar cu 

Horsens IC, prima echipă pentru care am evoluat ca 

baschetbalist profesionist, am mai câștigat încă două. Aceste 

două echipe vor avea întotdeauna un loc aparte în inima mea 

datorită amintirilor și prieteniilor care au venit odată cu aceste 

experiențe. 
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Luând în calcul toate meciurile disputate până în 

momentul de față, în ce termeni ai vorbi despre 

parcursul lui BC CSU Sibiu în acest sezon ?

Pot spune cu sinceritate că până acum m-am bucurat de 

experiența baschetbalistică pe care mi-a oferit-o BC CSU 

Sibiu. Iubesc acest amestec dintre veteranii echipei și 

baschetbaliștii tineri pe care îi avem în lot sezonul acesta. 

Suntem o mare famile “flamândă” de victorii, o familie care 

până acum a avut un parcurs mulțumitor. 

Traversăm o perioadă dificilă din cauza pandemiei și aș 

dori să te întreb care este atmosfera în echipă în acest 

moment?

A fost un sezon atât de ciudat până acum și atât de diferit față 

de toate celelalte. Mulți dintre coechipierii mei nu au apucat 

să joace împreună prea mult din cauza virusului. Reușim 

totuși să petrecem timp împreună atunci când avem meciuri 

și trebuie să stăm izolați la hotel câte trei zile pentru a juca 

patru meciuri oficiale. Ne simțim foarte bine atunci când 

suntem împreună și socializăm, iar timpul petrecut împreună 

în afara terenului de joc se vede cu siguranță în modul în care 

relaționăm în teren. 

Ce știai despre România înainte de semna cu BC CSU 

Sibiu?

Sincer să fiu, stiam un singur lucru despre România și anume 

că este o țară situată în sud-estul Europei. După ce am ajuns 

aici am vizitat puțin orașul, atât cât mi-a permis situația 

generată de acest virus, și pot spune că mi-a plăcut. Sper ca 

după ce pandemia se va încheia să pot vizita mai mult din 

această țară. 

Cum te simți la Sibiu, în marea famile galben-albastră?

Mă simt foarte bine aici și am parte de sprijin și încurajări de 

partea suporterilor chiar dacă ei nu pot fi încă fizic alături de 

noi la meciuri. Toată lumea îmi spune că avem cei mai înfocați 

suporteri din țară și îmi doresc foarte tare ca până la sfârșitul 

sezonului să joc un meci în prezența lor și să simt că fac parte 

din acest fenomen.

Un mesaj pentru suporterii sibieni

Sper să rămâneți alături de noi și să ne susțineți de-a lungul 

întregului sezon. În ciuda faptului că nu puteți fi prezenți fizic 

la meciuri, îmi doresc să fiți parte din călătoria noastră. 



Octavian Popa Calotă:
„Îmi doresc doar să reușesc 
să-mi ajut echipa să-și 
îndeplinească obiectivele”
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Anul acesta ai decis să faci o schimbare și să te alături 

echipei CS Dinamo București. Ce te-a determinat să iei 

această decizie și ce a ajuns să însemne această echipă 

pentru tine?

După cum am mai spus și în interviuri anterioare, atâta timp 

cât sunt sănătos și sunt dorit, voi fi pe parchet. După 

retragerea Mediașului din campionat, am primit ofertă de la 

Dinamo. Am vorbit cu Cătălin Nazâru și coach, m-am sfătuit 

și cu soția și mi-am dat seama că e o provocare și o 

oportunitate importantă pentru mine și am decis să vin la 

București. Acum am început să mă acomodez ușor-ușor și 

sunt mulțumit de alegerea făcută.

Ce așteptări ai de la noul sezon? Care este obiectivul lui 

Octavian Popa-Calotă în acest sezon atipic?

Avem o echipă frumoasă anul acesta care merită să se bată 

undeva sus în clasament, cred eu. Totuși, rămâne de văzut 

dacă vom fi cu toții sănătoși și cum vom reacționa la alți 

factori externi. Eu îmi doresc doar să reușesc să-mi ajut 

echipa să-și îndeplinească obiectivele. Vreau să o iau pas cu 

pas, meci cu meci, să-mi îmbunătățesc jocul și să mă bucur 

de fiecare minut petrecut pe parchet.

Care este moralul echipei în acest moment și cât de mult 

vă lipsește prezența suporterilor în sală?

Consider că moralul este bun, jucătorii sunt nerăbdători să 

înceapă meciurile oficiale de campionat. Din păcate, nu vom 

juca în fața unor săli pline, dar trebuie să fim conștienți că 

trecem printr-o încercare grea a omenirii. Trebuie să ne 

acomodăm și să ne bucurăm că baschetul continuă.

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?

Sincer rutina mea din timpul campionatului este cam aceeași, 

mai tot timpul mi-l petrec în apartament și la sală. Neștiința și 

nesiguranța sunt probleme majore, cred eu, în această 

perioadă. Nu te poți baza pe nimic, programele se modifică, 

pregătirea meciurilor este afectată și ea, plus nenumăratele 

teste care îți provoacă anxietate. Nu e o perioadă ușoară 

pentru nimeni, dar suntem nevoiți să ne acomodăm și să 

mergem înainte.

Cum îți petreci timpul liber în această perioadă?

De fiecare data când am ocazia, încerc să ajung acasă în 

sânul familiei. Acolo mă simt cel mai bine și e lucrul care-mi 

lipsește cel mai mult. În rest, doar pregătire și odihnă.

Ce mesaj le transmiți suporterilor care trebuie să vă 

urmărească doar în fața ecranelor momentan? 

În primul rând, le doresc multă sănătate. În rest, să se bucure 

de baschet din confortul propriului cămin. Cred că odată ce 

acest coșmar se va încheia, se vor bucura mai mult de 

libertățile de care au fost privați în aceasta perioadă.



Te-ai alăturat lotului lui SCM U Craiova pentru al doilea 

sezon consecutiv. Ce te-a determinat să iei această 

decizie și ce a ajuns să însemne această echipă pentru 

tine?

Îmi place să mizez pe continuitate. Este un club care deși nu 

are unul dintre cele mai mari bugete încearcă să ofere 

condițiile propice performanței. Plus că sezonul trecut s-a 

terminat prematur și după un început bun, a urmat o 

perioadă mai nefastă pentru noi și am simțit că avem 

treburi neterminate.

Ce așteptări ai de la noul sezon? Care este 

obiectivul lui Bogdan Țîbîrnă în acest sezon atipic?

Am așteptări mari, am început sezonul excelent și sper să o 

ținem tot așa. Îmi doresc în primul rând să fiu sănătos, să îmi 

pot ajuta echipa să-și atingă obiectivele.

Care este moralul echipei în acest moment și cât de mult 

vă lipsește prezența suporterilor în sală?

Moralul echipei este unul foarte bun după părerea mea. Cred 

că la turneul din Cupa României am arătat un baschet de 

calitate și asta ne permite să începem sezonul cu moralul 

ridicat și cu așteptări mari. Suporterii ne lipsesc foarte mult, 

este trist să mergi la Sibiu, Oradea și în alte săli și să joci cu 

tribunele goale, însă sperăm să îi avem alături cât mai 

repede.

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?

Avem reguli stricte pe care trebuie sa le respectăm. Rutina 

Bogdan Țibîrnă:
„Suporterii ne lipsesc foarte mult, 
este trist să mergi la Sibiu, Oradea, 
și să joci cu tribunele goale”
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mea e simplă in această perioadă, apartament-sala-

apartament și eventual o dată pe săptămână merg la 

cumpărături. Cred că toată lumea este afectată în această 

perioadă și trebuie să respectăm regulile și să fim precauți 

pentru a putea scăpa cât mai repede de această pandemie.

Cum îți petreci timpul liber în această perioadă?

Timpul liber îl petrec mai mult în casă, vizionez diferite 

meciuri, seriale și jocuri online cu prietenii. După cum am 

spus, avem reguli stricte și trebuie să minimalizăm riscul de 

infectare cu ieșiri în locuri aglomerate.

Ce mesaj le transmiți suporterilor care trebuie să vă 

urmărească doar în fața ecranelor momentan? 

Le doresc multă sănătate în primul rând, să respecte regulile 

și măsurile recomandate  pentru a putea fi din nou alături de 

noi în tribune cât mai curând.





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 2 - 
Avancronica meciurilor
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Istoricul confruntărilor între cele două echipe din sudul țării 

este echilibrat, doar două victorii în plus pentru echipa din 

Bănie în 30 de confruntări. În ultimul an calendaristic, 

piteștenii au reușit să reechilibreze balanța prin cele două 

victorii consecutive reușite în decembrie 2019 și în martie 

a.c. De la ultimul meci oficial între cele două echipe s-au 

produs multe modificări în ambele tabere. Față de ultimul 

meci, nu îi vom mai vedea pe parchet pe Santa, Searcy, 

Rundles la argeșeni, respectiv Laser, Troupe, Gudul, 

Berceanu la doljeni. În schimb, îi vom vedea pe noii sosiți sau 

reveniții Jeremic, Trent, Jevtovic, Popa, Uță de partea 

"gazdelor" și Filipovic, Mawien, Cinac, Person, la "oaspeți", 

ultimul evoluând cu un an în urmă tocmai la oponenta de azi. 

În plus, piteștenii au efectuat modificări și la nivelul băncii 

tehnice. Din punctul de vedere al jocurilor oficiale, craiovenii 

au un dezavantaj, ei neparticipând la primul turneu al LNMB, 

iar unii jucători își vor face botezul competiței chiar în acest 

meci. Din experiența primelor etape disputate în sistem 

turneu, în fiecare echipă este posibil să apară absenți pe 

motiv medical, astfel încât este greu de anticipat care este 

formula în care se va aborda fiecare meci în parte. Totuși, prin 

valoarea celor două loturi și experiența multor jucători, 

meciul se anunță echilibrat, iar diferența de puncte – cel mai 

probabil – va fi formată doar dintr-o cifră. Deși piteștenii au 

mai multe meciuri oficiale jucate, craiovenii au etalat un joc 

eficient în cupă, obținând victorii pe linie, inclusiv una în fața 

orădenilor. Toace aceste elemente conduc spre un joc 

palpitant și spectaculos, cu răsturnări de situație pe tabelă. 

Pronostic: 2

FC Argeș Pitești – SCMU Craiova

Cu aproximativ o lună în urmă clubul Dinamo a anunțat 

încheierea contractului de colaborare cu Știința București, 

astfel încât echipa a revenit la numele simplu și binecunoscut 

amatorilor de sport din țară. Această întrerupere a colaborării 

poate avea ca efect reducerea numărului de jucători tineri 

bucureșteni din lot, anticipată oarecum plecarea lui Badiu 

încă din vară. Totuși, la acest capitol, dinamoviștii nu stau rău 

deloc, Casale, Diaconescu sau Năsturescu demonstrând că 

antrenorii se pot baza pe ei. În privința jocurilor, ei se află într-

o situație similară cu a craiovenilor, acest meci reprezentând 

debutul în noul dezon al LNMB.

Cele două echipe s-au întâlnit la Memorialul Tordai, iar 

bucureștenii s-au impus, pierzând ulterior în finală contra 

vecinilor din Voluntari. Tot contra lor l-au pierdut de Ousmane 

Barro, dar au găsit repede un înlocuitor în persoana lui Isaiah 

Armwood. De atunci, CSU a reușit să îl readucă pe Kevin 

Hardy la echipă, dar șansele ca el să joace la acest turneu 

sunt reduse. Față de ultima confruntare, sibienii sunt mai 

omogeni, au căpătat încredere prin câteva victorii obținute 

după meciuri bune în care fiecare jucător intrat pe teren și-a 

adus un aport important, iar la turneul precedent, victoriile au 

fost reușite chiar dacă au lipsit jucători de bază. Toate 

acestea aduc un plus de încredere în rândul jucătorilor și unul 

de optimism în cel al fanilor care nu uită că favoriții lor au o 

revanșă de luat. 

Pronostic: 1

CSU Sibiu – Dinamo București
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La nici 18 ore de la încheierea precedentului meci, 

dinamoviștii revin pe parchet pentru o altă confruntare 

dificilă, misiune deloc facilă, mai ales că ultimul lor joc oficial a 

avut loc cu șase săptămâni în urmă, tot împotriva piteștenilor, 

meci în care piteștenii s-au impus la o diferență de 6 puncte. 

Cei mai eficienți jucători dinamoviști în acel meci au fost 

fundașii Cane și Masters, iar acest lucru ar putea arăta 

abordarea tactică a antrenorului Konstantinides împotriva 

piteștenilor foarte puternici sub panou. Fundașii dinamoviști 

trebuie să forțeze pătrunderi pentru a-i duce pe pivoții 

argeșeni în foult-trouble și să profite de orice aruncare 

deschisă de la distanță. De cealaltă parte, antrenorul 

Costescu speră să aibă tot lotul la dispoziție, pe de o parte 

pentru a oferi cât mai multor jucători minute de joc așa încât 

să nu apară uzura fizică, pe de altă parte pentru a avea cât 

mai multe soluții tactice. În turneul precedent i-au lipsit foarte 

mult Gajovic, Trent și Fraseniuc, iar în condițiile meciurilor 

desfășurate în zile consecutive, aceste absențe cântăresc 

greu în economia unei echipe. Atât antrenorul argeșenilor cât 

și Jeremic cunosc foarte bine clubul bucureștean pentru care 

au evoluat sezonul trecut, iar acest lucru ar putea fi 

principalul avantaj al argeșenilor. 

Pronostic: 2

Dinamo București – FC Argeș Pitești

În anul 2019 cele două combatante au jucat nu mai puțin de 

10 meciuri directe cu un bilanț de 7-3 pentru sibieni. În 

schimb, în 2020, acesta e doar primul meci oficial, practic 

cele două echipe nu s-au duelat timp de 12 luni într-o 

competiție oficială. Totuși, la începutul pregătirilor pentru 

actualul sezon, cele două au avut parte de un meci încheiat 

prematur cu un rezultat de egalitate. Doljenii se prezintă la 

acest turneu cu aura echipei care în primul turneu de Cupa 

României a înregistrat victorii pe linie.

Cu siguranță sibienii sunt puși în gardă nu doar de rezultatele 

bune ale craiovenilor, ci de jocul pe care l-au etalat precum și 

de eficiența trio-ului Pratt (28.3!) - Diculescu (16.0) - Filipovic 

(15.3). Fostul echipier al lui CSU a fost MVP în cupă cu medii 

de 19.8 puncte, 8.8 recuperări, 7.3 pase decisive și 2.5 

intercepții, iar el este motorul echipei fiindcă reușește să îi 

pună în valoare pe colegii lui care aruncă foarte bine la coș, 

mai ales de la distanță. 

CSU a reușit să evolueze tot mai bine de la meci la meci, 

indiferent de numărul de absenți din lot. Este de așteptat ca 

acum să evolueze Lutete și Johnson, iar jocul lor să fie unul 

consistent, chiar dacă limitat ca minute de joc. Argumentele 

sibienilor sunt consistente, iar liderii echipei la diferite 

capitole statistice au medii foarte bune: Addison 20.0 puncte, 

Cooper 10.3 recuperări, Tohătan 6.0 pase decisive, Philmore 

22.00 eficiență în ultimele trei jocuri. 

Așadar există premisele ca partida să fie spectaculoasă, iar 

învingătoarea să se stabilească în ultimele minute sau chiar 

ultimele secvențe de joc. Chiar dacă lipsesc zgomotoșii fani 

din tribune, CSU va simți susținerea lor pe mijloacele de 

comunicare online și vor juca și pentru aceștia, încercând să 

le ofere un cadou simbolic de Crăciun, victoria. 

Pronostic: 2

SCMU Craiova – CSU Sibiu
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Pentru noul sezon, board-ul NBA a renunțat la această 

variantă și a revenit la sistemul obișnuit, sperând ca în 2021 

să fie permis și accesul spectatorilor în sălile de baschet.

Calendarul*

Încă de la începutul lunii noiembrie s-a luat decizia ca 

numărul de jocuri să fie de 72 pentru fiecare echipă într-o 

perioadă de timp condensată. Sistemul de jocuri între 

conferințe nu se schimbă, fiecare echipă susținând câte 

două jocuri (unul acasă, celălalt în deplasare) împotriva celor 

15 echipe din cealaltă conferință. Se reduce, în schimb, 

numărul întâlnirilor intraconferențiale, fiecare echipă jucând 

câte 3 meciuri cu fiecare din cele 14 colege de conferință.

Având în vedere incertitudinile legate de meciurile propriu-

zise, dar mai ales de cele de călătorie în mediul exterior 

(necontrolat de NBA, cum a fost în cazul "bulei"), doar 52% 

dintre jocuri au fost anunțate, mai exact cele care se vor juca 

până în săptămâna All Star (suspendat sezonul acesta) care 

va începe în 5 martie, asta însemnând 558 jocuri dintr-un 

total de 1080, calendarul pentru restul meciurilor urmând să 

fie anunțat ulterior.

Fiecare echipă va avea 37 sau 38 de jocuri în prima jumătate 

NBA la startul 
noului sezon 

2020 a fost și mai este pentru încă două săptămâni un an special cu nevoi și măsuri fără precedent, neobișnuite 

luate în toate domeniile de activitate. S-a demonstrat deja că multe activități se pot desfășura online, iar multă 

lume s-a obișnuit cu asta, dar în sport acest lucru este imposibil. După suspendarea totală a activităților sportive 

în lume pentru cel puțin două luni, s-a reluat activitatea progresiv după stabilirea unor măsuri de protecție stricte. 

NBA a fost pentru multe sporturi de echipă un etalon în ceea ce privește organizarea competițiilor în vreme de 

pandemie, liga fiind prima care a introdus sistemul "bulă" cu toate echipele participante cantonate în aceeași 

locație, cu contact minim cu exteriorul, reușind astfel să încheie sezonul și să stabilească învingătoarea în teren, 

aceasta fiind Los Angeles Lakers.

Material realizat de Călin GăvozdeaPag. 12

a calendarului, cu marja a 17-20 meciuri atât acasă cât și în 

deplasare. Situația este mai echilibrată decât în sezoanele 

obișnuite în care unele echipe aveau o diferență de 5 jocuri în 

raportul acasă-deplasare.

Din păcate, cel mai probabil va lua sfârșit o perioadă de 5 

sezoane în care s-a redus numărul de meciuri în zile 

consecutive pentru o singură echipă. Sezonul trecut, cel 

încheiat prematur, media a fost de 12.4 jocuri în zile 

consecutive, în scădere continuă de la 19.3 în 2014-15. În 

prima jumătate a sezonului, media va fi de 7.0, asta 

însemnând că la final media va fi dublă. Referitor la aceasta, 

vor fi 32 de serii de cinci jocuri în șapte zile, față de doar 19 

sezonul precedent.

NBA este recunoscut pentru multe inovații în sistemul 

competițional, iar una dintre ele va debuta sezonul acesta: 

serii de meciuri consecutive între două echipe în aceeași 

sală. Noutatea a survenit din nevoia de a reduce călătoriile și 

de a simplifica logistica, 57 de astfel de meciuri-duble fiind 

programate în prima parte a sezonului. Unele dintre aceste 

duble se vor juca în zile consecutive, altele cu o zi de pauză 

între ele.



Predicțiile*
Înainte de debutul sezonului, unul din marii sponsori NBA, 

KIA, face în rândul managerilor ligii un sondaj complex care 

cuprinde 5 subiecte majore:

Fiind un sondaj foarte cuprinzător, voi face doar o selecție a 

celor mai importante categorii cu răspunsurile aferente:

Care va fi campioana NBA?

1. Los Angeles Lakers – 81%

2. LA Clippers – 11%

Au mai primit voturi: Brooklyn Nets, Miami Heat

Anul precedent: LA Clippers – 46% 

JUCĂTORI

Cine va câștiga titlul Kia MVP 2021?

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 32%

2. Luka Doncic, Dallas – 21%

3. Anthony Davis, L.A. Lakers – 18%

4. LeBron James, L.A. Lakers – 18%

5. Kevin Durant, Brooklyn – 7%

6. Nikola Jokic, Denver – 4%

Anul precedent: Giannis Antetokounmpo – 52%

MODIFICĂRI EXTRASEZON

Care echipă a făcut cele mai bune mutări în extrasezon?

1. Los Angeles Lakers – 37%

2. Phoenix Suns – 22%

3. Oklahoma City Thunder – 15%

4. Atlanta Hawks – 7%

Milwaukee Bucks – 7%

Philadelphia 76ers – 7%

7. Portland Trail Blazers – 4%

Anul precedent: LA Clippers – 82%

Care a fost cea mai surprinzătoare mutare?

1. Gordon Hayward to Charlotte – 54%

2. John Wall-Russell Westbrook trade – 18%

3. Jerami Grant to Detroit – 11%

4. Montrezl Harrell to the Lakers – 7%

Au mai primit voturi: plecările lui Marc Gasol și Serge Ibaka 

de la Toronto; Jrue Holiday la Milwaukee; Chris Paul la 

Phoenix. Anul precedent: Paul George la LA Clippers – 52%

DEBUTANȚI & INTERNAȚIONAL

Cine va câștiga titlul Kia Debutantul anului 2021?

1. LaMelo Ball, Charlotte – 39%

2. James Wiseman, Golden State – 29%

3. Obi Toppin, New York – 18%

4. Anthony Edwards, Minnesota – 7%

Au mai primit voturi: Deni Avdija, Washington; Isaac Okoro, 

Cleveland

Anul precedent: Zion Williamson – 68% (câștigător: Ja 

Morant)

ANTRENORI

Cine va avea cel mai mare impact asupra echipei ca antrenor 

nou?

1. Steve Nash, Brooklyn – 28%

2. Doc Rivers, Philadelphia – 24%

3. Tyronn Lue, LA Clippers – 16%

Stan Van Gundy, New Orleans – 16%

5. Billy Donovan, Chicago – 8%

Tom Thibodeau, New York – 8%

Anul precedent: Monty Williams – 43%

DIVERSE

Care este cea mai mare provocare a acestui sezon marcat de 

pandemie?

1. Călătoriile (protocoale și siguranța deplasării) – 21%

2. Păstrarea sănătății – 18%

3. Conformitate și responsabilitate – 7%

Lipsa fanilor – 7%

Lack interacțiunii de grup – 7%

Sănătatea mentală – 7%

Impredictibilitate – 7%

Au mai primit voturi: Impactul meciurilor anulate asupra 

clasamentelor, lipsa de continuitate și de antrenament, 

personal limitat, gestionarea relațiilor de familie, trecerea 

rapidă prin perioada de pregătire, relocare, întinderi și alte 

accidentări ale țesuturilor 
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Totuși, ALBA a crescut ca nivel de încredere în ultimele 

săptămâni, iar acum, din postură de vizitatori, germanii au 

refuzat să intre în panică. Oamenii lui Aito Garcia Reneses nu 

au plecat capul, s-au menținut în joc și apoi au revenit în mod 

impresionant pe parcursul celui de-al 4-lea sfert care a dus în 

cele din urmă la o victorie în prelungiri.

ALBA s-a aflat într-o formă excelentă ofensiv în ultimele 

săptămâni, marcând exact 100 de puncte în rundele 11 și 12 

pentru a depăși pe Khimki Moscova și Valencia Basket, 

înainte de a pune 89 puncte pe tabela de marcaj și a bifa un 

succes zdrobitor asupra lui Fenerbahce.

Sfertul 4 al partidei de la Belgrad a fost unul crucial pentru 

echipa din capitala Germaniei. A fost un moment de genul "pe 

viață și pe moarte" pentru ALBA. Iar tandemul de fundași 

alcătuit din Maodo Lo și Peyton Siva s-a lansat într-o serie de 

aruncări de la mare distanță. Cei doi au înscris cinci astfel de 

aruncări în interval de doar trei minute pentru a schimba 

cursul jocului.

Aspect extrem de important într-o seară în care aruncarea de 

la mare distanță nu a funcționat pentru ALBA până în acel 

moment. Echipa germană avea 1/10 la semicerc în urma 

primelor trei secvențe ale meciului de la Belgrad. De 

ALBA Berlin întoarce meciul de la 
Belgrad și se înscrie în cursă 
pentru calificarea în playoff

Alba Berlin nu a avut soluții pe parcursul primelor 30 minute de joc efectiv în runda a 14-a din sezonul regulat al 

Euroligii masculine - ediția 2020/21. Prezentă la Belgrad, se părea că ALBA Berlin se îndreaptă spre o înfrângere 

fără drept de apel în fieful Stelei Roșii Belgrad. Echipa germană se luptase cu disperare să înscrie pe tot parcursul 

sfertului al 3-lea, iar Crvena Zvezda respectase teoria transformării defensivei eficiente în ofensivă productivă 

pentru a construi un avantaj consistent, de 14 puncte, scor 55-41.

Material realizat de Adrian MicinicPag. 14

asemenea, oamenii lui Garcia Reneses marcaseră un singur 

coș din acțiune în primele cinci minute ale sfertului 3.

Siva a fost primul care a lovit, urmat rapid de o altă reușită de 

la mare distanță din partea lui Lo, care l-a forțat pe antrenorul 

amfitrionilor Sasa Obradovic să ceară timp de odihnă. Acesta 

nu a perturbat ritmul ofensiv al lui ALBA, deoarece Lo a 

mângâiat coșul cu o altă triplă înainte ca Siva să adauge o 

nouă pereche de la mare distanță în decurs de un minut.

Spectacolul semnat Siva-Lo a transformat situația pe tabela 

de marcaj: dintr-un descurajant 64-50, într-un 69-65 mult mai 

abordabil, reducând deficitul cu zece puncte și schimbând 

impulsul jocului definitiv.

Mai târziu s-a consemnat un alt moment important. Luka 

Sikma și-a păstrat sângele rece la linia de pedeapsă pentru a 

egala scorul cu 1.3 secunde rămase - înainte ca ALBA să 

preia controlul în prelungiri, pe fondul unui joc colectiv 

impresionant. Fără contribuția lui Siva și Lo, de la mare 

distanță, prin care s-a dat tonul revenirii echipei din Berlin.

Anterior meciului de la Belgrad, ALBA a avut 37/90 la trei 

puncte în precedentele trei partide. Toate câștigate. Dacă 

adăugăm raportul de 11/29 din partida cu Steaua Roșie se 



ajunge al 48 triple din 119 aruncări, adică un procentaj de 

40.3% la acest procedeu. Dincolo de aruncarea propriu zisă, 

o echipă periculoasă la semicerc poate dezvolta și un joc 

eficient în spațiul de trei secunde prin prisma faptul că 

apărarea se apropie mai mult de oamenii aflați pe semicerc și 

automat se eliberează spațiul de trei secunde. Acolo unde 

jucători precum experimentatul Luke Sikma, respectiv tinerii 

Ben Lammers și Simone Fontecchio au impresionat în acest 

sezon.

ALBA Berlin parcurge cel de-al 2-lea sezon consecutiv în 

Euroliga masculină. Germanii au impresionat în sezonul 

precedent, atunci când au etalat un joc colectiv impresionant 

și spectaculos, ritmat și eficient. Pe plan intern amintita 

echipă a câștigat atât cupa, cât și campionatul. Pandemia a 

făcut ca ALBA să primească o șansă nesperată pentru o nouă 

campanie în competiția supremă din Europa. Pentru a 

beneficia de un al 3-lea sezon, echipa germană va trebui să 

se califice în playoff-ul Euroligii în sezonul 2020/21. Un 

deziderat realizabil după primele 14 etape. Sala, orașul și 

pasiunea berlinezilor fac din ALBA o nouă candidată 

importantă la o licență pe termen lung în Euroliga masculină. 

Mai ales că fair play-ul financiar este respectat cu sfințenie de 

germani, lucru pe placul conducerii Euroleague Basketball. 

Rămâne de văzut dacă Germania va obține al 2-lea loc pe 

termen lung în Euroligă după cel acordat lui Bayern Munchen 

– echipă ce vine cu brandul cel mai sonor din sportul 

european după Real Madrid și FC Barcelona. Până la o 

decizie în acest sens, este de recomandat să urmărim jocul 

dezvoltat de ALBA Berlin. Jocul lui Aito Garcia Reneses. În 

care sunt parte integrantă cinci jucători născuți în capitala 

Germaniei - Maodo Lo (foto), Niels Giffey, Tim Schneider, 

Malte Delow și Jonas Mattisseck.
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