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A 8-A OARĂ E CU NOROC!
BC CSU Sibiu câștigă în confruntarea cu Oradea, scor 91-87, prima victorie împotriva bihorenilor  din mai 2019 până în 
prezent. Sibienii au controlat partida de la un capăt la celălalt având un avantaj și de 18 puncte înaintea ultimului sfert. Orădenii 
au încercat revenirea pe final, însă prestațiile solide ale lui Watson și Holt nu au fost suficiente, iar elevii lui Achim au suferit 
prima înfrângere a sezonului. La CSU s-a remarcat Addison cu 28 de puncte, o recuperare și un assist și Rolland Torok cu 12 
puncte și o recuperare. Pentru galben-albaștrii urmează turneul 4, unde vor întâlni Târgu Jiu și Galați.                                             
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Anton Rotaru: 
Material realizat de Ana Duțu

„Avem toate șansele 
”să jucăm finala

Lăsând pentru câteva momente baschetul în plan 

second, ce le-ai povesti suporterilor sibieni despre omul 

Anton Rotaru?  

Numele meu este Anton Grigorie Rotaru, sunt născut în 10 

mai, 2002 în Cluj-Napoca și am 18 ani. În ceea ce privește 

studiile, momentan sunt elev în clasa a 12-a la Liceul cu 

Program Sportiv din Cluj-Napoca. După liceu mi-ar plăcea 

să urmez Facultatea de Kinetoterapie. Până în clasa a 8-a 

am învățat la Liceul de Muzică din Cluj și am studiat pianul și 

percuția. Am o soră cu 4 ani mai mare decât mine care este 

studentă în anul 4 la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca. 

Timpul liber îmi place să îl petrec alături de prieteni, să 

socializez pe cât posibil cu cât mai multă lume, să mă uit la 

filme și să ma joc cu colegii si prietenii pe calculator. De 

asemenea, o altă pasiune de a mea este pescuitul. Încă de 

mic copil merg cu tata la cabana pe care o avem în 

apropierea Clujului și pescuim împreună.

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

pentru baschet? 

Pasiunea pentru baschet o am de mic copil. Pot să spun că 

eram doar un bebeluș atunci când am început să merg cu 

familia la meciurile echipei pe care tata o antrena la 

momentul respectiv. Când am mai crescut am început să 

merg foarte des la Mediaș, deoarece tata a antrenat și 

această echipă. Nu foarte mulți știu, însă o bună perioadă de 

timp am practicat fotbalul, unde de asemenea am luat foarte 

multe premii atât cu echipa cât și individuale. M-am apucat 

apoi de baschet și am practicat în același timp ambele 

sporturi. După o perioadă de timp în care am mers zilnic atât 

la antrenamente de fotbal cât și de baschet, am decis să aleg 

baschetul. În ceea ce îl privește pe tata, nu pot spune că m-a 

influențat în alegerea făcută, însă probabil eu am fost cel 

care a vrut să ducă “moștenirea” mai departe.

Ești un produs al Academiei U-BT Cluj-Napoca. Ce te-a 

determinat să te alături lotului lui BC CSU Sibiu?

În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au 

făcut posibil visul de a juca baschet profesionist, tuturor 

antrenorilor prin mâinile cărora am trecut, dar și foștilor colegi 

și fostului club pentru care am evoluat. Decizia de a veni la 

Sibiu a fost una spontană. M-am hotărât practic de pe o zi pe 

alta, deoarece eram dornic să-mi încep cariera la un club cu 

tradiție, cu antrenori foarte buni și cu un staff profesionist. Pe 

de altă parte, pot să spun că cel mai mult m-au atras 

atmosfera din Sala Transilvania și suporterii sibieni. Cu 

această ocazie vreau să le transmit că sper să ne revedem 

cât mai curând în sală!

Ce își dorește Anton Rotaru cel mai mult de la cariera lui 

baschetbalistică? 

În fiecare meci și în fiecare sezon îmi doresc mai mult de la 

mine. Per ansamblu, scopul și visul meu este să ajung cât mai 
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departe, să îmi îndeplinesc obiectivele propuse pentru 

fiecare meci și sezon în parte, să îmi ajut echipa și să 

mulțumesc fanii cu prestațiile mele pe care de la meci la meci 

încerc să le înbunățesc. Niciodată nu mă voi mulțumi cu puțin 

și voi munci să ajung cea mai bună versiune a mea.

Ai putea prefața în câteva cuvinte meciurile cu CSM 

Târgu Jiu și CSM Galați?

Ne așteaptă cu siguranță două meciuri grele. Pe de altă 

parte, ne bucurăm că a revenit Kevin, un jucător cu multă 

experiență și un lider. Vom trata fiecare meci în parte ca pe o 

finală, indiferent de adversarul pe care îl vom avea în teren. 

Suntem o echipă tânără, dornică să demonstreze că poate și 

sunt convins că vom face un sezon foarte bun. Dacă vom 

trata fiecare meci cu seriozitate și ne vom face treaba în 

teren, cred că nu vom avea nicio problemă.

Cu șase victorii și o înfrângere, BC CSU Sibiu ocupă 

prima poziție în clasamentul Ligii Naționale de Baschet 

Masculin. În ce termeni ai vorbi despre parcursul echipei 

până în momentul de față?

Sunt foarte fericit că am reușit să ne menținem primul loc în 

clasament după un turneu greu în compania echipelor din 

Oradea și Timișoara. Știam că va fi greu, însă am fost o 

echipă unită și motivată, iar asta cu siguranță ne-a adus 

victoriile. Având în vedere determinarea și dorința de a 

câștiga de care am dat dovadă, cred că avem toate șansele 

să jucăm finala. Sperăm să ne menținem cât mai mult pe 

primul loc și să demonstrăm că suntem o echipă puternică în 

ciuda faptului că suntem o echipă mai tânără decât restul 

advresarelor noastre din campionat.

Traversăm o perioadă dificilă din cauza pandemiei și aș 

dori să te întreb care este atmosfera în echipă în acest 

moment?

Atmosfera din echipă este una chiar relaxată aș putea spune 

având în vedere perioada dificilă pe care o traversăm. 

Suntem foarte uniți, iar asta ne ajută mult atât în teren cât și în 

afara acestuia. Tuturor ne este greu să stăm departe de 

familie, însă știm cu toții că și aici suntem o mare familie. 

Putem discuta între noi orice problemă sau putem cere un 

sfat sau o vorbă bună antrenorilor și staff-ului. Totuși, cel mai 

greu în această perioadă ne este să vedem sala goală la 

fiecare meci. Ne dorim cu toții să îi vedem din nou în tribune 

pe cei dragi și pe suporteri, să cânte cu toții și să ne motiveze 

pentru a da tot ce este mai bun în teren. De asemenea, ne 

dorim să ne bucurăm împreună după fiecare victorie.

Putem vorbi despre un jcător preferat ? 

Jucătorul meu preferat este Stephen Curry, cunoscut pentru 

aruncările sale de 3 puncte și pentru IQ-ul baschetbalistc. 

Pentru mine Curry este un model de foarte mult timp și încerc 

mereu să învăț câte ceva din meciurile în care evoluează. 

Sper ca în viitorul apropiat să pot “fura” cât mai multe de la el 

și să ajung cât mai aproape de stilul său de joc.

Un mesaj pentru suporterii sibieni. 

Încă din perioada în care tatăl meu era antrenor în Mediaș și 

avea meciuri la Sibiu, eram uimit de cât de pasionați erau 

suporterii celor de la CSU. Toată sala cânta în timpul 

meciurilor și se crea o atmosferă de nedescris. Acum, 13-14 

ani mai târziu am ajuns să joc în aceeași sală și să spun că joc 

“acasă”. Sper ca în cel mai scurt timp să reveniți în sală cu 

poftă de baschet și de cântece. Vă mulțumim din suflet pentru 

toată pasiunea și sprijinul acordat și sperăm ca sezonul 

acesta să vă facem mândri! HAI CSU!!!

vizitează noul website:

www.csufans.ro
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Ce le-ai povesti suporterilor despre omul Marius 

Ciotlaus?

În primul rând, aș vrea să vă urez un an nou mai bun, multă 

sănătate și plin de bucurii. Numele meu este Ciotlaus Marius 

Mihai, am 24 de ani, sunt născut la Cluj-Napoca și am 2 

surori. În prezent sunt la Master anul 1 la Facultatea de 

Educație Fizică și Sport, din cadrul Universității din Pitești. În 

timpul liber îmi place să urmăresc seriale, să petrec timp 

alături de familia mea și să mă joc pe Xbox.

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

pentru baschet?

Am început să practic baschetul la vârstă de 12 ani alături de 

clubul PH Baschet, unde antrenor era Horia Pascu. După o 

scurtă perioadă m-am transferat la U Mobitelco Cluj-Napoca 

și am lucrat mai mulți ani cu antrenorul Răzvan Cenean. Am 

mai încercat și alte sporturi, fotbal, înot, karate, dar am 

rămas la baschet pentru că am simțit că acesta este sportul 

în care te dezvolți cel mai bine din toate punctele de vedere.

Ce așteptări ai de la acest sezon? Care este obiectivul 

tău în acest sezon atipic?

În acest sezon, destul de complicat din cauza pandemiei, 

trebuie să ne bucurăm de faptul că am revenit pe teren. 

Personal, în momentul acesta sunt într-o recuperare după o 

accidentare la gambă și doresc să revin cât mai repede și 

mai puternic pe teren să îmi ajut echipa să avem rezultate cât 

mai bune.

Cum arată rutina ta zilnică în această perioadă de 

pandemie?

În această perioadă nu cred că ai prea multe de făcut. În 

rutina mea zilnică se regăsesc antrenamentele, iar în rest, 

mai mult pe acasă.

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

A fost un an greu din punct de vedere sportiv, nu doar 

baschetbalistic, dar sunt semne bune și sperăm să revenim la 

normal.

Care este atmosfera la CSM Galați?

Atmosfera în echipă este foarte bună. Suntem o echipă nouă, 

dar atât în vestiar cât și în afara lui ne întelegem cu toții. A fost 

dificil la început până ne-am cunoscut, relațiile de joc, dar eu 

zic că suntem pe un drum bun și facem progrese de la 

antrenament la antrenament și de la meci la meci.

Ce părere ai despre evoluția echipei tale până în 

momentul actual?

Despre evoluția echipei mele pot să spun că sunt mulțumit. 

Cu puțin noroc, cred că puteam să avem mai multe victorii 

până acum. Am demonstrat că ne putem bate de la egal cu 

oricine din campionat și cu siguranță o să ne vindem pielea 

greu. Practicăm un baschet agresiv în apărare și asta poate 

este atuul nostru.

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

fața ecranelor momentan?

Le multumim fanilor că ne susțin din fața televizoarelor. 

Sperăm să fie alături de noi în săli cât mai repede, să ne 

încurajeze cum o făceau înainte de pandemie, pentru că le 

simțim lipsa.



Ce le-ai povesti suporterilor despre omul Alin Borșa?   

Salut. Sunt Borșa Ioan Alin, tocmai am facut 30 ani sunt din 

Târgu Mureș și am o sora mai mare cu 2 ani. Am terminat 

liceul de mecanică în Târgu Mureș, după care am făcut 

Facultatea de Sport din Iași, însă la distanță deoarece în 

acea perioadă eram component al echipei BC Mureș. În 

timpul liber îmi place să ies la plimbări, să vizitez noi locuri cu 

prietenii, orice fel de activități în aer liber, însă din păcate din 

cauza pandemiei a trebuit să rămân doar la scurte plimbări și 

la găsirea altor activități precum uitatul la filme, meciuri ale 

echipei și jocuri video..

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

pentru baschet?

La 15 ani a început pasiunea pentru baschet. Majoritatea 

prietenilor jucau baschet și m-au luat și pe mine la meciurile 

echipei mari. La primul meci am văzut atmosfera din sală și 

mi-am zis că trebuie să vin mai des la sală. Am făcut parte din 

galerie o perioadă, după care am mers la primul 

antrenament, la 5 zile după ce am împlinit 18 ani. La 20 ani 

am ajuns la antrenamentele echipei mari, iar tot atunci am 

primit și primul contract. 

Ce așteptări ai de la acest sezon? Care este obiectivul 

tău în acest sezon atipic?

În primul rând, vreau să îl terminăm pe teren fără să se mai 

întrerupă ca și cel precend, si sănătoși. Vreau să îmi ajut 

echipa cât de mult pot cu experiența mea ca să ne îndeplinim 

obiectivul clubului și anume acela de a rămâne în prima ligă. 

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

În primul rând, baschetul are de pierdut din cauza sălilor 

goale, deoarece la fiecare meci erau mulți iubitori ai 

baschetului care creau o atmosferă aparte. La turneul de la 

Sibiu aș fi vrut să văd în tribună cea mai frumoasă galerie din 

Alin Borșa:
„Aș fi vrut să văd în tribună 
cea mai frumoasă galerie 
din țară”
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țară, dar și pe unii băieți pe care îi știu de pe vremea când 

eram și eu în galerie la Mureș. Aș zice că este și o mică parte 

bună, și anume transmiterea tuturor meciurilor din campionat 

fie la TV sau online. 

Care este atmosfera la CSM Târgu Jiu?

Este o atmosferă foarte bună, ne antrenăm zilnic ca să 

devenim mai buni, ca să practicăm un baschet de o calitate 

cât mai bună, să ne batem de la egal la egal cu toate echipele 

din campionat și să facem cât mai multe surprize cum a fost 

cu Steaua. 

Ce părere ai despre evoluția echipei tale până în 

momentul actual?

În cele 5 meciuri jucate până acum am întâlnit echipe de top 

precum Oradea, Cluj, Timișoara și Steaua de unde am 

căștigat un meci, dar din păcate am pierdut cu Galați, de unde 

cred eu că ne puteam întoarce cu un rezultat pozitiv. La 

turneul de la Sibiu aș vrea în primul rând să facem o figură 

frumoasă împotriva altor 2 echipe de top, și de ce nu să 

sperăm la cel puțin o victorie. 

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

fața ecranelor momentan?

Ne pare rău că nu puteți fi lângă echipele favorite, însă ne 

bucurăm că sunteți lângă noi din fața televizoarelor. Vă 

mulțumim pentru mesajele transmise atât înainte cât și după 

terminarea meciurilor. Să o faceți în continuare că ne ajută 

enorm. Să ne vedem în sală cât mai repede, într-un număr cât 

mai mare, deoarece așa, fără voi, baschetul nu mai este la fel.





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 

 

Avancronica meciurilor
TURNEULUI DE LA SIBIU

6 IANUARIE 2021
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După retragerea Energiei Rovinari din competițiile naționale 

și internaționale de baschet, județul Gorj nu a mai avut o 

perioadă echipă reprezentativă de seniori, în schimb, 

echipele din Târgu Jiu au reușit performanțe remarcabile la 

nivelul copiilor și juniorilor, astfel că existența unei echipe de 

seniori era nu doar firească, ci și de dorit, iar acest lucru s-a 

întâmplat cu aproape doi ani în urmă când s-au pus bazele 

secției de baschet seniori în cadrul Clubului Sportiv Municipal 

din localitate, oferind astfel foștilor juniori șansa de a-și 

continua cariera. Anul acesta formatul campionatului s-a 

modificat astfel încât CSM Târgu Jiu își poate măsura forțele 

cu toate echipele din țară, nu doar cu cele din grupa a treia 

valorică în care s-a aflat sezonul precedent. De altfel, ei au 

mai evoluat în Sala Transilvania în urmă cu o lună împotriva 

lui CSU Sibiu reușind atunci un joc curajos. Până acum, în 

campionat, au reușit o victorie surprinzătoare în fața Stelei, în 

rest a înregistrat înfrângeri pe linie, cea mai drastică la 25 de 

puncte. În fața gorjenilor se află echipa piteșteană, și ea 

obișnuită deja cu Sala Transilvania, evoluând de 7 ori cu un 

bilanț de 4 victorii și 3 înfrângeri. Până acum s-au confruntat 

tot mereu cu probleme de lot, la ultimul turneu numărul 

jucătorilor absenți ridicându-se la 3 și speră ca de data 

aceasta să poată conta pe toți. În ciuda absențelor, la turneul 

precedent a reușit evoluții foarte bune punând în dificultate 

inclusiv ultima campioană, echipa din Oradea. Jevtovic, 

Bishop și Jeremic au avut evoluții foarte bune, iar Gajovic 

pare a fi în revenire de formă. În plus, tinerii Voinescu și, mai 

ales, Măciucă, au reușit evoluții excelente. În aceste condiții, 

argeșenii au toate argumentele unei evoluții solide și unei 

victorii concludente. Pronostic: 1

FC Argeș Pitești – CSM Târgu Jiu

Istoricul confruntărilor dintre cele două echipe nu are o 

vechime mare, primul meci jucându-se în noiembrie 2015, iar 

ultimul în martie 2018, scorul fiind de 5-1 în favoarea 

sibienilor. Sezonul trecut cele două echipe s-au aflat în grupe 

valorice diferite și nu fost oponente în campionat. Sibienii și 

gălățenii pornesc de pe poziții diametral opuse, gazdele 

având o singură înfrângere, iar gălățenii o singură victorie. 

Până acum, CSM s-a remarcat prin precizia aruncărilor 

libere, fiind liderul competiției, prin media mare de pase 

decisive, la acest capitol fiind pe locul al treilea și prin 

procentaje decente spre bune la celelalte aruncări. O 

problemă majoră o constituie mingile pierdute, media de 

peste 20 fiind cea mai ridicată, iar echipa riscă să primească 

multe puncte pe contraatac. CSU, în schimb, stă foarte bine 

la eficiență, la aruncările din acțiune și la mingi pierdute 

(aproape jumătate față de gălățeni!) și a arătat de la meci la 

meci evoluții mai bune cu un joc colectiv în creștere. Chiar 

dacă a scăzut media recuperărilor (mai ales ofensive) față de 

ultimele sezoane, sibienii înscriu multe puncte, dar primesc 

uneori cu ușurință coșuri de la adversar, în ciuda numărului 

mic de mingi pierdute. O explicație pentru această situație ar 

putea fi exuberanța tinerilor jucători din echipă care uneori 

scapă din vedere potențialele pericole venite din partea 

adversarilor. Obiectele pe termen scurt ale celor două echipe 

sunt diferite, sibienii au misiunea de a se pregăti pentru FIBA 

Europe Cup, să îl integreze pe Kevin Hardy în mecanismul 

echipei, iar gălățenii de a căpăta experiență în vederea 

confruntărilor care îi așteaptă cu echipele aflate în a doua 

jumătate a clasamentului. Pronostic: 1

CSU Sibiu – CSM Galați
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Meciul acesta reprezintă o reîntâlnire a antrenorului Florin 

Nini și a jucătorului Maksim Sturanovic cu piteștenii cu care 

ambii au fost sub contract până în 2019, acestea fiind, de 

altfel ultimele echipe la care evoluaseră cei doi până când au 

(re)venit la Galați. Din păcate, Sturanovic a avut parte de o 

pauză forțată de mai bine de un an, iar acum încearcă să 

revină la forma bună care l-a făcut cunoscut și în campionatul 

nostru pentru a-și ajuta echipa să își îndeplinească 

obiectivele. Florin Nini are mare nevoie de experiența lui, iar 

Maksim este una din piesele de bază în angrenajul gândit de 

el, și chiar preia uneori rolul antrenorului din teren. Până 

acum, ofensiva lui este aproape la același nivel ca înaintea 

pauzei, dar defensiv trebuie să își regăsească ritmul. Va avea 

o misiune dificilă deoarece mulți jucători din lotul piteștean îl 

cunosc foarte bine și știu cum să îl contracareze. 

Și de partea argeșeană sunt câteva legături cu formația 

gălățeană în persoanele tinerilor jucători Mihai Măciucă și 

Radu Voinescu. Ambii sunt născuți în 2000 și au debutat la 

Galați, primul în 2017, chiar sub bagheta lui Nini, al doilea în 

2018 în timpul în care Nini antrena în Trivale. Ambii au 

confirmat până acum încrederea care le-a fost acordată și 

reprezintă piese de bază în angrenajul gândit de Tudor 

Costescu. Echipa argeșeană dispune de jucători de certă 

valoare și a reușit victorii importante până acum. 

Prin prisma loturilor și al istoricului (două victorii pentru 

gălățeni, opt pentru argeșeni), meciul pare dezechilibrat, dar 

în condițiile actuale în care deseori lipsesc jucători de la 

antrenamente, apar absențe forțate de împrejurări, unii 

jucători au evoluții oscilante, se adaptează mai greu 

formatului actual, pot apărea surprize, ceea ce în 

confruntarea aceasta e puțin probabil să se întâmple. 

Pronostic: 1

CSM Galați – FC Argeș Pitești

În urmă cu aproape două luni cele două echipe și-au făcut 

debutul în noul sezon printr-un meci direct disputat tot la 

Sibiu. Atunci s-a impus CSU cu 111-89 într-un meci în care 

apărările au fost neglijate, iar gorjenii au avut doar șapte 

jucători disponibili. De atunci, sibienii au avut un parcurs bun, 

conform așteptărilor, iar gorjenii, cu excepția victoriei cu 

Steaua, nu au reușit să impresioneze decât în meciul cu 

Timișoara pe care l-au pierdut la 8 puncte. Circumstanțele 

atenuante ale evoluțiilor le constituie lipsa de experiență la 

acest nivel, dar și lipsa unor jucători importanți în unele 

confruntări. Jucătorii cu cea mai mare experiență în lot sunt 

Nikolic (33 ani) și Borșa (30 ani), urmați de Bratoloveanu (28 

ani) și Rogava (27 ani, Georgia), însă cei din urmă cu puține 

jocuri în LNMB. Sezonul acesta este practic unul de 

acomodare cu rigorile acestui nivel, iar cei patru joacă un rol 

important.

Sibienii au avut două meciuri foarte bune în turneul 

precedent, reușind chiar să întrerupă o serie lungă de 

înrângeri din partea bihorenilor și au arătat în multe momente 

un joc exploziv în care principalele arme ofensive sunt 

Adisson, Philmore și Tohătan, iar Török, Johnson, Cooper, 

Jackson sau Rotaru sunt mereu pregătiți să pună umărul, 

astfel că echipa dispune de foarte multe opțiuni ofensive, 

uneori rapide și surprinzătoare, alteori tactice, în urma unui 

joc de pase exact. Lutete și Gavriloaia au rămas deocamdată 

datori la capitolul ofensiv, dar consumă multă energie în 

apărare și contribuie la reușitele coechipierilor. Acest meci 

poate fi o bună oportunitate pentru ei de a-și recăpăta apetitul 

ofensiv și încrederea în aruncări. 

Pronostic: 1

CSM Târgu Jiu – CSU Sibiu
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Becky Hammon 
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Data de 30 decembrie 2020 a consemnat un fapt istoric în 

NBA: pentru prima dată de la înființarea ligii în sezonul 1946 

– 1947, o femeie a fost antrenor principal, acest eveniment 

având loc în meciul dintre San Antonio Spurs și Los Angeles 

Lakers (101 – 127). Cu 3.56 minute rămase din sfertul al 

doilea, Becky Hammon a preluat rolul de principal de la 

legendarul Greg Popovich, eliminat în urma a două faulturi 

tehnice. Fără inhibiții, Hammon și-a intrat imediat în rol, 

desenând pe tabla de jos scheme și cerând timeout-uri, iar 

jucătorii lui San Antonio Spurs nu au fost defel neîncrezători, 

încercând să pună în practică sfaturile ei.

Starul lui Spurs, DeMar DeRosan a avut cuvinte de laudă la 

adresa ei: "În mod cert, Becky este esențială pentru noi de 

fiecare dată când pășim pe parchet, sau Pop (Greg 

Popovich) cere timeout. Ea sare repede de pe bancă, 

înțelege perfect acoperirea zonei defensive, unde ar trebui 

să insistăm în ofensivă, ce combinații ar trebui să folosim. Ar 

fi fost frumos să îi putem oferi o victorie la prima ei prezență 

ca principal. Fiecare jucător și oricine cunoaște istoria 

baschetului feminin știe ce însemnătate are ea în acest sport. 

Se integrează perfect, sincer o simțim ca pe una de-a 

noastră. Este extraordinar că o avem la echipă. Orice 

dorește să ne spună, o ascultăm. Suntem numai urechi. De 

când e la echipă, pur și simplu ne încântă prezența ei".

Cine este Becky Hammon?

Născută în 11 martie 1977, nominalizată pentru Naismith 

Memorial Basketball Hall of Fame's pentru anul curent, 

Hammon a evoluat în WNBA pentru New York Liberty (1999 – 

2006) și San Antonio Stars (2007 – 2014), iar în perioadele 

de pauze în WNBA la echipe importante din Europa până la 

retragerea din activitate în 2014: Trentino Rovereto Basket 

(Italia), Rivas Ecópolis (Spania), Ros Casares Valencia 

(Spania), CSKA Moscova (Rusia), Nadezhda Orenburg 

(Rusia), Spartak Moscova (Rusia). 

Pe când mai era în activitate pentru Stars, în iulie 2013 a 

suferit o accidentare, iar perioada recuperării fizice după 

accidentare, a participat la antrenamentele și ședințele 

tehnice ale celor de la Spurs fiind imediat remarcată de Greg 

Popovich. Curând după retragerea din competiții, Becky a 

fost cooptată ca secund în staff-ul lui Spurs și de atunci a 

atins câteva borne remarcabile: a fost doar a doua femeie-

antrenor secund în NBA, dar prima femeie-antrenor secund 

"full-time", nu doar în NBA, ci în toate cele 4 sporturi majore 

din SUA. Un an mai târziu, a devenit prima femeie-antrenor 

principal în liga de vară NBA.

prima femeie antrenor 
principal în NBA



Încă pe timpul carierei de jucătoare, Hammon a reușit câteva 

performanțe remarcabile, dar a fost și în centrul unei mari 

controverse, la limita scandalului. A fost aleasă de 6 ori în 

WNBA All-Star, a fost de două ori în echipa ligii și de două ori 

în echipa secundă a ligii, lider la pase decisive (2007), 

selectată în top 15 WNBA din toate timpurile (2011) și între 

primele 20 de jucătoare din toate timpurile în 2016, tricoul ei 

cu numărul 25 fiind retras de San Antonio Stars în același an. 

În 2010 a câștigat atât campionatul cât și Cupa Regelui în 

Spania jucând pentru Ros Casares Valencia. 

La nivelul echipelor naționale, Becky a fost selecționată în 

1998 și a câștigat medalia de aur a turneului, "Jones Cup", 

dar la Locurile Olimpice a reprezentat în 2008 și 2012... 

Rusia! Pentru naționala Rusiei a câștigat bronzul olimpic în 

2008 și argintul la Campionatul European din 2009. 

De altfel, prezența ei în lotul național al Rusiei a stârnit 

nenumărate discuții și controverse, fiind considerată chiar o 

trădătoare. La toate acestea Becky a răspuns continuând să 

joace și să o facă foarte bine. Toate acezele împotriva ei au 

încetat când, la Jocurile Olimpice din 2008, SUA a întâlnit 

Rusia în semifinală, Becky a evoluat împotriva naționalei țării 

natale, iar speculațiile au fost demontate, oficialii americani 

recunoscând că antrenorii nu o incluseseră nici măcar în lotul 

lărgit al SUA, iar prezența la Olimpiadă era un vis mai vechi al 

ei. Poate că toată înverșunarea împotriva ei s-a calmat și prin 

victoria SUA împotriva Rusiei și adjudecarea titlului olimpic în 

finala contra Australiei.

Prin tot ceea ce a reușit ca jucătoare și ca antrenoare, Becky 

Hammon a dovedit în repetate rânduri că este extrem de 

talentată, ambițioasă, înțelege baschetul în cele mai mici 

detalii, are o personalitate puternică, ia decizii curajoase, 

indiferent de controversele pe care le stârnește, iar când are 

un țel de atins își folosește toată știința, capacitatea și 

creativitatea pentru a-l obține. Are în față o carieră de 

antrenoare promițătoare în care are șanse să devină prima 

femeie-antrenor principal al unei echipe din NBA, dar și în 

celelalte trei sporturi naționale în SUA și, cine știe, poate 

ajunge chiar selecționer al lotului național feminin al SUA la 

Jocurile Olimpice, ca revanșă pentru că nu a făcut-o ca 

jucătoare.

Pag. 13



Recorduri impresionante 
pentru Nikola Milutinov 
și CSKA Moscova

Anul calendaristic 2020 s-a încheiat cu o serie de recorduri uluitoare. CSKA Moscova este principala beneficiară a 

acestora, ultima câștigătoare a Euroligii masculine desprinzându-se în fruntea ierarhiei generale după cea de-a 

12-a victorie consecutivă în competiția supremă din baschetul european la nivel de club.

Material realizat de Adrian MicinicPag. 14

Formația antrenată de către grecul Dimitris Itoudis a învins 

pe terenul lui AX Olimpia Milano cu scorul de 91-87, la 

capătul unei partide ce a necesitat o repriză de prelungiri. În 

cadrul acestei partide, dincolo de faptul că și-a păstrat vie 

seria de rezultate pozitive, echipa din capitala Rusiei s-a 

desprins în clasamentul general, profitând de faptul că FC 

Barcelona a fost învinsă pe terenul lui Bayern Munchen. 

Astfel, la jumătatea sezonului regulat, CSKA are un avantaj 

de două victorii față de principala urmăritoare, Real Madrid, 

respectiv trei victorii de amintitele echipe ce s-au confruntat 

direct în runda a 17-a.

Meciul de la Mediolanum Forum din Milano a cuprins două 

recorduri impresionante pentru istoria celei mai importante 

întreceri baschetbalistice la nivel de club din Europa. Ambele 

au legătură cu recuperarea ofensivă. Unul este individual, iar 

celălalt este colectiv.

Nikola Milutinov a scris istorie cu prestație din Lombardia. 

Pivotul sârb, sosit în vara lui 2020 de la Olympiacos Pireu, a 

avut 16 recuperări ofensive! El a reușit 17 puncte și un total 

de 19 recuperări pentru 30 la eficiență. Indicele nu a fost atât 

de strălucitor pentru că Nikola a terminat cu doar 6/13 la 

aruncările din acțiune. Cu toate acestea, 16 recuperări 

ofensive este ceva extraordinar și ne putem aștepta ca acest 

reper să rămână în picioare mult timp de acum înainte.

Recordul precedent de recuperări ofensive izbutite de un 

singur jucător într-un meci era de 11. El a fost deținut de trei 

jucători: Quadre-Michael Lollis (în 2001), Gregor Fucka (în 

2005), respectiv Travis Watson (în 2006). Cel din urmă este 

cunoscut publicului din România deoarece a evoluat la 

Steaua CSM Eximbank București pe parcursul sezonului 

competițional 2014/15, sub comanda lui Niksa Bavcevic.

Milutinov a cules a 12-a recuperare ofensivă, cu care a 

devenit posesorul noului record, la jumătatea sfertului 4. El 

nu s-a oprit aici, profitând de cele zece minute de joc efectiv 

ce au urmat (incluzând cele cinci de prelungiri), pentru a 

stabili un reper aproape de neimaginat.

Pivotul lui CSKA Moscova este liderul Euroligii masculine - 

ediția 2020/21 la jumătatea sezonului regulat în cadrul 

următoarelor capitole statistice:

- Recuperări pe meci - 8.8

- Recuperări ofensive - 4.5

Prin cele 17 puncte, 19 recuperări, izbutite la Milano, Nikola 

Milutinov a izbutit cel de-al 5-lea double-double consecutiv în 

Euroliga masculină! El are șase astfel de reușite în 14 apariții 

pe parcursul primei jumătăți din sezonul regulat al competiției 

supreme din baschetul european la nivel de club. Aflat la 

primul sezon în uniforma lui CSKA Moscova, Milutinov are 



medii statistice de 9.3 puncte, 8.8 recuperări, 0.7 pase 

decisive, 0.5 intercepții și 0.5 capace în 23:06 minute pe 

partidă. El are 68% la aruncările din acțiune și 62% la linia de 

pedeapsă, respectiv 17.6 la eficiență.

Înalt de 2.13 metri, Milutinov a aniversat 26 ani de viață pe 30 

decembrie 2020. El are două sezoane în Euroligă alături de 

Partizan Belgrad și cinci cu Olympiacos Pireu. Cariera sa 

profesionistă a demarat în 2012, alături de Partizan: Nikola 

este component al echipei naționale a Serbiei.

CSKA Moscova a izbutit la rândul ei un nou record absolut de 

recuperări ofensive într-un meci din Euroligă. Rușii au cules 

30 de recuperări la panoul advers. Alături de cele 16 reușite 

de Milutinov, CSKA a beneficiat de 3 recuperări ofensive din 

partea lui Tornike Shengelia, câte două pentru Mike James și 

Daniel Hackett, respectiv câte una pentru Joel Bolomboy, 

Semen Antonov, Janis Strelnieks, Johannes Voigtmann și 

Nikita Kurbanov. Singurul jucător din rotația de zece a rușilor 

în meciul de la Milano care nu a cules vreo recuperare 

ofensivă a fost americanul Darrun Hilliard.

Precedentul record de recuperări ofensive reușite de o 

echipă într-un meci a fost împărțit de Partizan Belgrad 

(stabilit în 2010, când antrenor era Dusko Vujosevic, actualul 

coordonator al U-BT Cluj-Napoca, într-un meci cu 

Panathinaikos Atena, echipă antrenată la acea vreme de 

Zeljko Obradovic și care era deținătoarea Euroligii), egalat 

patru ani mai târziu de către Unicaja Malaga.
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