
Aurelian Gavriloaia:

Sezonul XV, Nr. 211
29 DECEMBRIE 2020

Pag. 4

 „Familia BC CSU Sibiu este 
      motivul pentru care mă 
              aflu în continuare aici”





Pag. 3Material realizat de Paul Deca

LIGA NAȚIONALĂ DE BASCHET MASCULIN - SEZONUL 2020-2021

Turneul 3

29 decembrie 2020
 BC Timișoara vs BC Argeș Pitești  
 BC CSU Sibiu vs CSM Oradea
30 decembrie 2020
 BC Argeș Pitești vs CSM Oradea
 BC CSU Sibiu vs BC Timișoara

PRIMUL PAS GREȘIT!
Prima înfrângere suferită de galben-albaștrii a fost în partida disputată contra celor de la Dinamo în Sala Transilvania. Elevii lui 
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sibieni Chris Cooper a pus pe tabelă 19 puncte și 10 recuperări. În ultimul turneu al anului, cei de la CSU Sibiu vor întâlni 
campioana CSM Oradea și BC Timișoara, trupă antrenată de veteranul Dragan Petricevic.                                                   
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Aurelian Gavriloaia: 
Material realizat de Ana Duțu

„Familia BC CSU Sibiu este 
motivul pentru care mă 
aflu în continuare aici”
Ce le-ai povesti suporterilor sibieni despre omul 

Aurelian Gavriloaia? 

Mă numesc Aurelian Gavriloaia, însă coechipierii mă strigă 

de cele mai multe ori Aurică pentru că le este mai ușor. Voi 

împlini 20 de ani în ianuarie, sunt din București și am o soră 

mai mica în vârstă de 15 ani. În prezent sunt student în cadrul 

Universității Lucian Blaga din Sibiu, la secția SPM. În timpul 

liber îmi place foarte mult să citesc. Sunt pasionat de 

romanele polițiste și de cele psihologice.

La ce vârstă și în ce împrejurări ți-ai descoperit pasiunea 

pentru baschet?

Am început să joc baschet în mod organizat la vârsta de 10 

ani în cadrul clubului Dan Dacian din București. Mai 

cochetasem cu baschetul și undeva în jurul vârstei de 6 ani, 

însă atunci am încercat mai multe sporturi printre care și 

fotbalul, rugby-ul și scrima. Primele antrenamente le-am 

făcut cu dl.antrenor Andrei Beatu, iar apoi o perioadă lungă 

am lucrat cu dl. Cosmin Șerbănescu. Toată familia Dan 

Dacian m-a inspirit enorm și m-a ajutat să ajung unde sunt 

astazi. Am jucat baschet pentru clubul Dan Dacian până la 

vârsta de 16 ani când am semnat cu Steaua București. 

Evoluezi pentru BC CSU Sibiu de trei sezoane. Ce a 

ajuns să însemne această echipă pentru tine și ce te-a 

determinat să rămâi în continuare în familia galben-

albastră?

Familia CSU Sibiu este cu adevărat specială. Auzisem niște 

povești înainte de a veni aici, însă după ce am semnat cu BC 

CSU Sibiu și am simțit pe pielea mea atmosfera din sală, 

senzația a fost incredibilă. Vreau să le mulțumesc enorm 

suporterilor sibieni pentru cât de dedicați sunt acestui sport. 

Baschetul are nevoie de astfel de suporteri. Familia BC CSU 

Sibiu este motivul pentru care eu mă aflu în continuare aici.

Ce își dorește Aurelian Gavriloaia cel mai mult de la 

cariera lui baschetbalistică?

Cel mai mult îmi doresc să fiu sănătos deoarece am trecut 

prin trei accidentări care nu mi-au permis să evoluez la 

adevăratul meu nivel. Acum totul este bine și îmi doresc ca 

lucrurile să rămână așa. Visul meu cel mai mare este acela de 

a mă bucura de fiecare secundă petrecută pe terenul de 

baschet, dar și de a reprezenta România la Olimpiadă. 

În ce termeni ai vorbi despre parcursul lui BC CSU Sibu 

până în momentul de față?

Din punctual meu de vedere parcursul nostru a fost unul bun 

în acest an. Bineînțeles că mai sunt multe aspecte pe care le 

putem îmbunătăți, însă aș vrea să nu uităm că vorbim despre 

o echipă tânără care are o sete mare de joc și de rezultate. 
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Consider că acest aspect ne va ajuta enorm să ne atingem 

obiectivele în acet sezon. 

Ai putea prefața în câteva cuvinte meciurile cu CSM CSU 

Oradea și SCM Timișoara?

Ambele meciuri vor fi foarte dificile deoarece vorbim despre 

două echipe cu jucători valoroși puși într-un sistem foarte 

bun. Consider că avem ceva de arătat împotriva Oradiei 

pentru că sezonul trecut nu am reușit să îi învingem 

niciodată. Va fi un meci dificil, dar totodată un meci care ne va 

arăta unde suntem ca valoare. Va fi un meci în care se va 

vedea cât suntem de motivați și pentru partidele pe care le 

vom disputa împotriva lor în Fiba Europe Cup, competiție în 

care ne dorim un parcurs cât mai lung. 

Așa cum spuneam, nici meciul împotriva Timișoarei nu va fi 

unul ușor. Sunt convis că SCM Timișoara va dori să arate că 

ceea ce s-a întâmplat în Cupă a fost o simplă întâmplare. În 

concluzie, noi va trebui să fim la fel de atenți și de motivați ca 

la meciul din Cupă, meci pe care l-am câștigat la o diferență 

destul de mare.

Traversăm o perioadă dificilă din cauza pandemiei și aș 

dori să te întreb care este atmosfera în echipă în acest 

moment?

Atmosfera este una foarte bună. Așa cum am menționat și 

mai devreme, suntem o echipă tânără și acest aspect ne-a 

ajutat foarte mult să închegăm relații de joc și de prietenie. 

Ne bucurăm cu toții foarte mult că putem juca după o 

perioadă așa lungă de timp. Acum tot ce ne mai dorim este să 

ne bucurăm și de suporterii din sala Transilvania. Jucătorii 

care au semnat anul acesta nu au apucat să vadă cu ochii lor 

ceea ce se întâmplă la meciuri. Sunt sigur că au auzit deja 

multe povești despre atmosfera din sală, însă mi-aș dori să 

putem auzi din nou cântecele suporterilor care ne împingeau 

de la spate la fiecare meci.

Cât de mult s-a schimbat programul vostru ca echipă din 

cauza acestei pandemii?

Programul nostrm s-a schimbat foarte mult mai ales în ceea 

ce privește meciurile. Jucăm meciuri de timp turneu și intrăm 

într-un program pe care îl numim bulă. Asta presupune că nu 

ai voie să ai niciun contact cu nimeni din afara echipei și 

trebuie să stai în hotel pe toată perioada turneului. Singurele 

ieșiri pe care le facem sunt la antrenament și la meciuri. 

Aceste perioade când jucăm în bulă ne solicită foarte mult 

atât fizic cât și mental. 

Putem vorbi despre un jucător preferat? 

Jucătorul pe care îl admir cel mai mult este Luka Doncic. Mi se 

pare un tânăr cu un potential enorm și cu o viziune a jocului 

incredibilă. Este un talent înnăscut. Am jucat cu el acum 6 ani, 

însă pe atunci nu știam că va ajunge să evolueze pe cea mai 

înaltă scenă a baschetului mondial. 

Un mesaj pentru suporterii sibieni. 

Vă mulțumesc enorm pentru sprijinul acordat echipei și 

pentru pasiunea voastră. La ultimul turneu, când o parte 

dintre suporteri s-au strâns în parcarea sălii și au început să 

cânte am simțit din nou o parte din emoția meciurilor din sală. 

Contiuați să rămâneți dedicați baschetului sibian. Baschetul 

românesc are nevoie de oameni ca voi! Hai Csu!!!

vizitează noul website:

www.csufans.ro



Dragan Zekovic:
„Jocurile lipsite de fani și de 
suportul venit din partea lor 
nu au același spirit ca înainte”
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Ce așteptări ai de la acest sezon? Care este obiectivul lui 

Dragan în acest sezon atipic?

Ca în fiecare sezon, obiectivul meu este ca echipa pentru 

care joc să aibă cea mai bună clasare posibilă. În cariera 

mea, majoritatea cluburilor pentru care am jucat s-au luptat 

pentru titlu sau cel puțin s-au aflat în top. Eu sper ca situația 

referitoare la Covid să nu se înrăutățească și că vom încheia 

sezonul cu succes.

Cum arată rutina ta zilnică în această perioadă de 

pandemie?

În fiecare zi, între antrenamente, petrec timp cu familia și de 

fiecare dată când avem mai mult timp liber profităm pentru a 

călători și a descoperi frumusețile naturale ale României.

Cât de mult crezi că are de suferit baschetul în prezent?

Cu siguranță baschetul nu mai e la fel și toată lumea trebuie 

să se adapteze acestor noi condiții. Jucătorii și cluburile au 

făcut multe compromisuri, dar cea mai mare povară o poartă 

familiile care sunt despărțite din cauza acestei perioade. De 

asemenea, jocurile lipsite de fani și de suportul venit din 

partea lor nu mai au același spirit ca înainte.

Care este atmosfera la CSM Oradea?

Atmosfera devine din ce în ce mai bună. Am revenit, în 

sfârșit, la vechiul ritm de a juca săptămânal, iar acum ne 

pregătim mental și fizic pentru turneul următor.

Ce părere ai despre evoluția echipei tale până în 

momentul actual?

Eu cred că CSM Oradea a avut un progres constant în ultimii 

ani. Aici am câștigat Campionatul și Supercupa. Atât eu, cât și 

echipa, suntem foarte dornici să câștigăm și Cupa României, 

care este obiectivul principal, alături de lupta pentru titlu.

Ce mesaj le transmiți fanilor, care vă pot urmări doar în 

fața ecranelor momentan?

Le transmit să aibă încredere în noi, ca și în trecut. Ei sunt 

parte din amintirile noastre, atunci când ne gândim la marile 

victorii și le simțim lipsa. Și bineînțeles, le urez un An Nou 

Fericit!



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

Igor în acest sezon atipic?

În aceste circumstanțe, pe care nimeni nu a putut să le 

prezică, am învățat să nu am așteptări prea mari, să merg 

pas cu pas și să mă pregătesc pentru a da totul în fiecare 

meci. Acesta este obiectivul meu, să rămân sănătos și să iau 

tot ce e mai bun din fiecare situație în care mă aflu.

Cum arată rutina ta zilnică în această perioadă 

de pandemie?

Rutina mea zilnică este similară cu cea din trecut, 

doar viața socială are puțin de suferit. Încercăm să 

evităm contactul, care nu este absolut necesar, cu 

alți oameni, și să mergem în locuri aglomerate. 

Restaurantele, cafenelele și sălile de cinema sunt 

oricum închise, pentru a ne determina să rămânem mai 

izolați, acasă.

Cât de mult crezi că are de suferit baschetul în prezent?

Baschetul are de suferit foarte mult. E greu pentru echipă să-

și creeze o strategie și să rămână în formă, în ritmul bun. 

Totodată, cluburile suferă din cauza absenței spectatorilor, 

care duce la absența marketingului. Toți suferim, dar 

meciurile jucate până acum au demonstrat că baschetul este 

un sport sigur și că trebuie să jucăm.

Care este atmosfera la CSM Timișoara?

Avem parte de o atmosferă frumoasă aici la Timișoara, 

suntem nerăbdători pentru fiecare meci care urmează. 

Suntem însetați de victorii și încercăm să ne păstrăm 

motivația la cote înalte, chiar și în aceste vremuri.

Igor Mijajlovic:
„Meciurile jucate până acum au 
demonstrat că baschetul este un 
sport sigur și că trebuie să jucăm”
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Ce părere ai despre evoluția echipei tale până în 

momentul actual?

CSM Timișoara este o echipă stabilă și organizată de mulți 

ani. În ultimii ani, a fost în mod constant prezentă în Top 6, iar 

dacă orașul continuă să susțină în continuare baschetul, cu 

siguranță rezultatele vor continua să apară. 

Ce mesaj le transmiți fanilor, care vă pot urmări doar în 

fața ecranelor momentan?

Vreau să le transmit că ne este dor de ei, indiferent de echipa 

pe care o susțin sau dacă sunt gălăgioși sau tăcuți. Ei sunt 

piesa de puzzle care lipsește pentru ca baschetul să poată fi 

ca înainte. Rămâneți cu noi, chiar și în fața televizoarelor. 

Sperăm să vă facă plăcere!





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 3C - 
Avancronica meciurilor

29 DECEMBRIE 2020
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De 15 ani cele două rivale s-au întâlnit de 46 de ori, atât în 

campionat, cât și în Cupa României, bilanțul fiind perfect 

echilibrat, câte 23 de victorii pentru fiecare echipă. Mai mult 

decât atât, niciodată nu s-a întâmplat ca o formație să câștige 

mai mult de trei meciuri consecutive. Ultimul meci oficial s-a 

desfășurat cu un an fără 10 zile în urmă, iar penultimul exact 

acum un an, tot pe 29 decembrie, iar bilanțul celor două 

meciuri este egal. Ambele echipe au început asemănător 

campionatul, Pitești 3 victorii, două înfrângeri, Timișoara 2 

victorii, o înfrângere. Liderii celor două combatante sunt Tony 

Bishop, respectiv Sherwood Brown. Ambii sunt în vârful 

statisticilor echipei la eficiență (19.4 vs 21.0), puncte (16.6 vs 

18.7), intercepții (1.8 vs 3.0), recuperări (7.4 vs 7.7). Se poate 

observa un sensibil avantaj pentru Brown, deși petrece pe 

parchet cu două minute mai puțin decât Bishop, în plus, 

bănățeanul este și cel mai faultat jucător cu o medie de 4.7. 

Desigur, pe lângă forma pe care o vor etala, va conta și 

evoluția coechipierilor, piteștenii fiind mai eficienți decât 

timișorenii 86.4 vs 81.7. Pe lângă aceasta, piteștenii au 

avantajul mai multor meciuri disputate și, implicit, a unei 

omogenități mai bune, în condițiile în care au la dispoziție 

întregul lot. 

Pronostic: 1

SC SCM Timișoara – FC Argeș Pitești

Fără îndoială, acest meci e capul de afiș al celor două zile de 

turnee, cele două fiind printre principalele protagoniste ale 

ultimelor sezoane. Până la întreruperea campionatului, 

orădenii reușiseră 7 victorii consecutive atât în competițiile 

interne, cât și în FIBA Europe Cup. În mod cu totul 

întâmplător, peste 31 de zile, cele două se vor întâlni din nou 

în grupele FIBA Europe Cup în sezonul care va începe în 26 

ianuarie. Din aceeași grupă mai fac parte Balkan Botegrav și 

Besiktas Istanbul. 

Acest meci va reprezenta, cel mai probabil, debutul lui Garlon 

Green în LNMB. Jucătorul sosit la echipa orădeană de la  

Anwil Wloclawek are 11 meciuri jucate în Euroligă pentru 

Khimki Moscova și pare a fi omul ideal în rotația lui Cristi 

Achim după plecarea lui Richard. De partea sibienilor, încă 

nu se știe dacă Hardy poate fi folosit, iar asta este în 

dezavantajul echipei, mai ales în vederea pregătirilor pentru 

meciurile din cupa europeană. Până acum, sibienii au arătat 

fluctuații în evoluții, dar și capacitatea de a se mobiliza în 

momente dificile, așa cum o fac echipele puternice. Pentru a 

putea trece de puternica echipă bihoreană, sibienii trebuie să 

fie exacți în aruncări, mai ales în cele de la distanță și să se 

autodepășească din punct de vedere fizic, mai ales că în 

tribune nu se află suporterii care le pot insufla energie. 

Pronostic: 2

CSM CSU Oradea – CSU Sibiu
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Argeșenii nu au început grozav sezonul și au pierdut cele mai 

multe meciuri împotriva echipelor cu pretenții. Săptămâna 

trecută au reușit însă o victorie la limită cu Dinamo, una 

dătătoare de speranțe cu atât mai mult cu cât unele dintre 

piesele de bază nu au avut evoluții strălucite. Una dintre ele 

este chiar fostul echipier al bihorenilor, Gajovic, care a rămas 

dator echipei cu punctele pe care obișnuia să le înscrie meci 

de meci. El a început sezonul mai slab, având doar 5.5 

puncte pe meci, față de peste 12 sezoanele precedente, iar 

reintrarea lui în formă ar întări echipa piteșteană. Până acum, 

Bishop, Jeremic și Jevtovic au dus greul, dar au nevoie de 

sprijin din partea coechipierilor pentru a reuși să se impună în 

duelurile cu echipele puternice. De cealaltă parte, orădenii au 

în Watson un lider în teren care dă încredere coechipierilor, 

iar experiența lui Zekovic și Markovic coroborată cu 

exactitatea lui Holt și Broussard fac misiunea piteștenilor 

deosebit de dificilă, mai ales dacă și nou-venitul Green va 

reuși să se ridice la nivelul așteptărilor. În perioada de 

pregătire, cele două echipe s-au întâlnit de două ori, fiecare 

echipă reușind să se impună câte o dată, dar datele unui 

meci oficial sunt mult diferite față de cele ale unui amical. 

Orădenii au arătat că știu să abordeze meciurile dificile și au 

un psihic bun pe finalurile de joc, în timp ce piteștenii sunt în 

plin proces de omogenizare și nu par a avea încă forța de a 

depăși ultima campioană a țării. 

Pronostic: 2

FC Argeș Pitești - CSM CSU Oradea

Așa cum sibienii par a suferi de un "complex Oradea", 

bănățenii par a avea un "complex Sibiu", în ultimele șase 

confruntări nereușind să se impună nici măcar o dată. Ultima 

întâlnire directă a fost în Cupa României cu șase săptămâni 

în urmă, iar sibienii s-au impus după un joc încântător, dar ei 

nu trebuie să comită eroarea de a se considera învingători 

înainte de începerea meciului, mai ales că la partida 

precedentă bănățenii au avut lotul incomplet, Stallworth și 

Olah absentând. Până la ora începerii turneului, principalii 

marcatori ai sibienilor sunt Philmore, Addison, Tohătan și 

Jackson, dar se așteaptă mai multe de la Lutete care până 

acum a fost timid în exprimare. Alt nou venit, Johnson, a intrat 

mereu motivat și concentrat în joc și a avut câteva realizări 

individuale de marcă. La bănățeni este de așteptat ca Brown 

să aibă o prestație mult peste ceea ce a arătat în ultimul meci 

direct în care a reușit să înscrie doar 9 puncte. De asemenea 

sunt așteptări mai mari de la Komatina și Mijajlovic care par 

afectați de pauza competițională lungă și nu au reușit să 

depășească o medie de 5 puncte pe meci. În plus, timișorenii 

sunt un pic dezavantajați de lipsa meciurilor oficiale, ei fiind în 

pauză în etapa a doua a turneelor. 

Pronostic: 1

CSU Sibiu – SC SCM Timișoara
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Crăciunul NBA 

Tradiția meciurilor de baschet în ziua Crăciunul datează din 1947. De decenii, în această zi de sărbătoare NBA 

programează dueluri între cele mai puternice rivale, iar pe parchet evoluează cei mai buni jucători. 
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Anul acesta, printre starurile care au jucat anul acesta se 

numără  LeBron James,  Kev in  Durant ,  G iann is 

Antetokounmpo, Steph Curry și Luka Doncic. Nu de puține 

ori Crăciunul a fost sărbătorit prin performanțe individuale de 

excepție, iar asupra unora dintre aceaste ne vom îndrepta în 

rândurile care urmează. Vedetele actuale, deși capabile să 

înscrie la foc automat, pot spera că vor egala sau chiar 

depăși aceste performanțe, dar numai de la Crăciunul viitor, 

deoarece ocazia de anul acesta au ratat-o. 

Pentru a depăși recordul, unul dintre ei trebuie să înscrie 61 

puncte pentru a depăși recordul vechi de 36 de ani stabilit de 

"Hall of Famer"-ul Bernard King. Prin cele 60 de puncte 

înscrise în 1984 în Madison Square Garden devenea unul 

din cei doar trei jucători care au înscris cel puțin 50 de puncte 

de Crăciun. Performanța lui este cu atât mai impresionantă 

cu cât la pauză avea deja 40 de puncte în cont, iar din echipa 

lui, doar doi jucători au trecut de borna celor 10 puncte. Cu 

toate acestea, echipa lui (New York Knicks) a pierdut acel 

meci cu scorul de 120-114, dar la finalul sezonului King a 

primit recunoașterea ligii prin acordarea titlului de cel mai bun 

marcator. La momentul acela Patrick Ewing încă nu fusese 

draftat de Knicks, iar King era unicul marcator pur-sânge al 

echipei. Totodată aceasta a fost și cea mai bună performanță 

individuală pentru King în NBA.

Precedentul record al ligii era de 59 îi aparținea legendei Wilt 

Chamberlain, cel mai dominant centru din istoria NBA care în 

acel sezon 1961-1962 a reușit o incredibilă medie de 50.4 

puncte/meci. Performanța a fost obținută într-un meci thriller 

cu două reprize de prelungiri în care Wilt a petrecut 58 de 

minute pe parchet (ca o coincidență, tot în Madison Square 

Garden și tot înfrângere 136-135). La câteva luni distanță 

Wilt reușea să intre în istoria sportului prin meciul de 100 de 

puncte. 

Cronologic, al doilea jucător care a atins pragul 50 în seara 

Crăciunului a fost Rick Barry în 1966, dar el este primul care a 

făcut-o pentru echipa câștigătoare, Warriors – pe atunci în 

San Francisco. Performanța lui este foarte valoroasă fiindcă 

oponentul lui a fost Oscar Robertson (Cincinatti Royals) cu 

38 de puncte. În final, victoria a fost adjudecată cu 124-112.

Pe lângă calitatea de membru în Hall of Fame și de deținători 

de titluri NBA, cei trei mai au ceva în comun: toți au reușit să 

își adjudece titlul de cel mai bun marcator în anul în care au 

reușit să doboare recordurile de Crăciun.

2020 nu a adus un nou record, dar liga propune jucători care 

au acest potențial, chiar dacă în timp jocul a avut parte de 

multe schimbări și este greu de comparat cu cel din anii '60 

sau '80. Poate cele mai mari șanse le au cei care au reușit cel 

puțin 50 de puncte în sezonul 2019-2020, iar lista este 

impresionantă:

1. Damian Lillard: 61 puncte (de două ori!), 60, 51 

(de două ori!), 50 

2. James Harden: 60, 59, 55, 54, 50

3. Bradley Beal: 55, 53



4. Kyrie Irving: 54, 50

5. T.J. Warren: 53

6. D'Angelo Russell: 52

7. Chris LeVert: 51

8. Chris Middleton: 51

9. Giannis Antetokounmpo: 50

10. Antony Davis: 50

11. Eric Gordon: 50

12. Trae Young: 50

Chiar dacă sezonul este mai scurt, sunt șanse mari să vedem 

performanțe asemănătoare sau chiar mai impresionante, iar 

începutul de sezon este promițător, nu mai puțin de 4 jucători 

trecând de bariera de 40 de puncte: James Harden, CJ 

McCollum, Ja Morant (câte 44) și Terry Rosier (42) în 

condițiile în care nici o echipă nu a jucat mai mult de două 

meciuri. Vom fi cu ochii pe meciurile și statisticile din NBA și 

ne vom bucura de baschet și de noi recorduri în 2021. 

La mulți ani și la cât mai spectaculoase recorduri!
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CSKA Moscova se menține în fruntea 
Euroligii masculine după primele 
trei luni ale sezonului 2020/21

CSKA Moscova confirmă statutul de echipă de top în Euroliga masculină și baschetul european inclusiv în 

vremurile dificile pe care le parcurgem. Echipa din capitala Rusiei se află în formă sportivă de excepție la 

încheierea anului calendaristic 2020, găsindu-se pe loc fruntaș în competiția de top în sportul cu mingea la coș de 

pe bătrânul continent.

Material realizat de Adrian MicinicPag. 14

La ora redactării acestui text, CSKA Moscova împarte prima 

poziție a clasamentului cu FC Barcelona. Echipa antrenată 

de către Dimitris Itoudis a trecut în manieră impresionantă 

peste debutul dificil de sezon 2020/21 și s-a redresat atât în 

Euroligă, cât și în Liga VTB.

Între 26 septembrie și 22 octombrie anul curent, CSKA a 

suferit patru înfrângeri din totalul de opt partide disputate. 

Moscoviții se aflau la 2-3 în Euroligă și 3-1 în Liga VTB. 

Eșecul în competiția regională a fost consemnat pe mâna lui 

Parma Perm, fiind primul din istoria lui CSKA în compania 

acestui oponent. De asemenea, echipa din capitala Rusiei a 

pierdut la nivel de Euroligă în confruntările cu Alba Berlin și 

Steaua Roșie Belgrad. Eșecurile cu Parma și Alba s-au 

consemnat pe teren propriu.

Au fost vremuri tulburi, iar adevărul a ieșit la iveală de abia 

după ce situația s-a redresat. Președintele clubului Andrei 

Vatutin a admis faptul că Dimitris Itoudis și-a manifestat 

intenția de a demisiona. Nu doar din cauza rezultatelor 

modeste înregistrate în debutul sezonului și a jocului modest, 

cât și prin prisma relației deteriorate pe care a avut-o cu Mike 

James.

Fundașul american tocmai își prelungise contractul cu rușii, 

dar se arătase mai mereu nemulțumit de ceea ce se întâmplă 

în echipă. Fiind jucătorul ce are cel mai mult mingea în mână 

și cel care decide ce se întâmplă cu ea, se presupune că este 

și cel care își asumă primul lucrurile în echipă. Atât pozitive, 

cât și negative. Acesta a fost motivul pentru care Itoudis nu a 

găsit altă cale decât să se adreseze conducerii clubului și să-

mi prezinte demisia. Nu găsea soluții de a-l mulțumi pe omul 

care ar trebui să aibă deplină încredere în antrenor. În acel 

om care l-a adus la Moscova după ce tocmai fusese 

concediat de o echipă din subsolul clasamentului în Euroligă 

și care l-a dorit alături pe termen lung.

Frustrările lui James, vizibile adesea în teren, similare cu ale 

altor jucători de același profil, care domină mingea și cu toate 

acestea sunt veșnic deranjați de ceva - în condițiile în care 

munca de joc, fără răsplata imediată în sistemul de joc și rolul 

acordat în plan ofensiv, revine altor jucători din echipă, pot 

avea influențe negative în bunul mers al lucrurilor la orice 

echipă. La ora actuală putem observa că forma sportivă 

modestă a lui Shane Larkin, respectiv numeroasele erori din 

finalurile echilibrate de meci consemnate în jocul lui Scottie 

Wilbekin plasează echipele celor doi - Anadolu Efes Istanbul 

și Maccabi Tel-Aviv - în poziții modeste ale clasamentului, net 

inferioare posturii pe care și-o imaginau mulți oameni la 

startul sezonului competițional 2020/21.

Vatutin a admis în cadrul unui interviu acordat la finele lunii 



noiembrie că au existat probleme în echipă, iar reacția celor 

direct implicați a fost excepțională. Mike James, cel vizat, a 

fost desemnat MVP al lunii noiembrie în Euroliga masculină, 

iar echipa a câștigat 13 din ultimele 14 meciuri disputate 

(până la data de 18 decembrie, când a fost redactat acest 

material). Incluzând 9 din 9 în Euroligă!

CSKA a câștigat meciuri la limită, precum cele cu Baskonia 

sau Real Madrid, dar a bifat și succese zdrobitoare, precum 

cele din Olympiacos Pireu sau Anadolu Efes Istanbul. De 

asemenea, s-a revanșat pentru eșecul din Liga VTB, suferit 

pe mâna lui Khimki Moscova, impunându-se în duelul direct 

din Euroligă.

Startul sezonului competițional 2020/21 a consemnat 

revenirea pe teren a lui Will Clyburn. Unul dintre cei mai 

compleți jucători de pozițiile 2-3 din baschetul european la 

nivel de club. El suferise o gravă accidentare în luna 

octombrie a anului 2019, astfel încât a absentat o perioadă 

îndelungată de pe teren. Clyburn a revenit la nivelul 

consacrat, având o contribuție majoră în ambele faze, fiind 

unul dintre jucătorii capabili să facă diferența în relația unu la 

unu, inclusiv în momentele cruciale. 

De asemenea, echipa a făcut schimbări substanțiale la 

interior. CSKA a recrutat câte un jucător extrem de important 

la pozițiile 4-5. Este vorba despre gruzinul Tornike Shengelia 

și sârbul Nikola Milutinov. Ambii cu impact major în echipele 

de la care au sosit. Și ambii au înțeles că rolul principal în 

rotația echipei nu le va reveni chiar de la bun început.

Așadar, probleme și provocări au existat la CSKA Moscova. 

În pofida liniei de clasament și a jocului solid din prezent, 

echipa din capitala Rusiei nu a fost lipsită de probleme.
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