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21 Ianuarie 2021
CSA Steaua vs BC Argeș Pitești  

U BT Cluj-Napoca vs BC CSU Sibiu 
22 Ianuarie 2021

BC Argeș Pitești vs U BT Cluj Napoca
BC CSU Sibiu vs CSA Steaua 

DERBY-UL ARDEALULUI 
Joi, 21 ianuarie, are loc primul derby al ardealului din acest 
an. Se vor întâlni cele mai bune echipe în prezent din liga 
națională, BC CSU Sibiu și U BT Cluj. După 9 meciuri jucate 
sibienii au înregistrat 8 victorii și un singur eșec în partida cu 
Dinamo. Elevii lui Silvășan au victorii din tot atâtea meciuri 
jucate, cel mai greu adjudecat fiind cel cu Voluntari.                                         
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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
KEVIN HARDY

AURELIAN GAVRILOAIA
ANTON ROTARU
CRISTIAN CERBU
ROLLAND TOROK
JAYCE JOHNSON

KAELYN JACKSON
CHRIS COOPER

CHRISTIAN LUTETE
ISAIAH PHILMORE

MARQUIS ADDISON
VLAD GEORGESCU

ROBERT STAN
VICTOR GEORGESCU

ANTRENOR: 
DAN FLEȘERIU

CSA STEAUA

ALEXANDRU PĂTRAȘCU
KENNETH BROWN JR

MARIAN COCHELA
ALEXANDRU COCONEA

MAURICE CREEK
MIHAI GAVRILĂ

ALEXANDRU HARANGUȘ 
ANDREI MANDACHE

TITUS NICOARĂ
JOHN O’BRIEN

IONEL PETRACHE
ELIJAH THOMAS

RADU VÎRNĂ
IVAN VRANES

ANTRENOR: 
ZOLTAN SAFAR

U BT CLUJ-NAPOCA

MODIBO DIABY
JUSTIN EDWARDS
ȘTEFAN GRASU
KAREL GUZMAN 
NANDOR KUTI

DRAGOȘ LUNGU
PATRICK RICHARD II
SZABOLCS SANTA

ANDRIJA STIPANOVIC
DONATAS TAROLIS

DAVID VIDA
KARLO ZGANEC

ANDRE DIXON JR 

ANTRENOR: 
MIHAI SILVĂȘAN

FIBA EUROPE-CUP

Grupa D

26 Ianuarie 2021 
BC CSU Sibiu vs BC Balkan

28 Ianuarie 2021
Besiktas J.K. vs BC CSU Sibiu

29 Ianuarie 2021
CSM CSU Oradea vs BC CSU Sibiu

EUROPA, VENIM!!!
După turneul de la finalul săptămânii sibienii vor pleca în 
Turcia pentru a disputa primele 3 meciuri din cadrul FIBA 
Europe-Cup. Se vor întâlni Besiktas, BC Balkan și CSM 
Oradea. #HAICSU!                                        
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Jayce Johnson: 
Material realizat de Ana Duțu

„Suntem pregătiți 
să ne mai trecem încă 

”două victorii în cont
Lăsând pentru câteva momente baschetul în plan 

secund, ce le-ai povesti suporterilor sibieni despre omul 

Jayce Johnson?

Numele meu este Jayce Johnson, am 23 de ani și sunt 

originar din Mission Viejo, California. Numele parinților  mei 

sunt Jay și Venise. Am două surori, Jessica și Jolie, și un frate 

pe nume Jake. Am studiat 3 ani la University of Utah și unul la 

Marquette University și am o diplomă în psihologie și 

sănătate. Momentan sunt  student la master și 

urmează să-mi iau diploma în comunicare 

corporativă. În timpul liber, atunci când nu joc 

baschet, îmi place să cânt la chitară și voce. 

La ce vârstă și în ce împrejurări ți-ai 

descoperit pasiunea pentru baschet?

Am început să joc baschet la vârsta de 8 ani, 

vârstă la care m-am îndrăgostit iremediabil 

de acest sport. Membrii familiei mele au 

jucat cu toții diferite sporturi și ei au fost 

cei care m-au introdus în lumea 

baschetului. Le sunt foarte

 recunoscător că au făcut acest lucru 

deoarece baschetul mi-a adus multă 

bucurie și mi-a dat posibilitatea să trăiesc 

lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le vor trăi într-o 

viață întreagă. 

Care este cel mai mare vis al tău legat de cariera ta 

baschetbalistică?

Cel mai mare vis al meu este să îmi ating potențialul 

maxim ca jucător astfel încât într-o bună zi să mă întorc 

acasă și să pot evolua în NBA.
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Cu opt victorii și o înfrângere BC CSU Sibiu ocupă locul 

doi în clasamentul Ligii Naționale de Baschet Masculin. 

În ce termeni ai vorbi despre evoluția echipei până 

acum? 

Începutul a fost puțin anevoios, deoarece am avut nevoie de 

timp să ne obișnuim unul cu celălalt în teren și să ne găsim 

chimia ca și echipă. Meciurile din presezon ne-au ajutat cu 

siguranță să progresăm și să devenim mai încrezători atât în 

noi înșine cât și în noi ca echipă. Sunt convins că pe măsură 

ce campionatul va continua și noi  vom deveni o echipă din 

ce în ce mai bună. 

Urmează două meciuri destul de dificile împotriva 

echipelor CSA Steaua București și U-BT Cluj-Napoca. Ai 

putea prefața în câteva cuvinte următoarele două 

confruntări?

Suntem conștienți că ne așteaptă două meciuri grele însă 

suntem pregătiți să ne mai trecem încă două victorii în cont, 

sezonul acesta. 

Traversăm o perioadă dificilă din cauza pandemiei și aș 

dori să te întreb care este atmosfera în echipă în acest 

moment?

Atmosfera este cu siguranță diferită de tot ceea ce eu am trăit 

până acum, dar așa cum știți eu sunt la primul angajament 

peste ocean și nu am un alt sezon la care să mă raportez. 

Acest virus ne-a dat mari bătăi de cap, însă suntem bine și 

suntem pregătiți pentru următoarele meciuri. Cu toții ne 

confruntăm cu probleme din cauza acestei pandemii, însă nu 

trebuie să ne concentrăm toată atenția doar asupra lor. 

Cine este jucătorul tău preferat și de ce?

Jucătorul meu preferat este Dirk Nowitzki. Încă de când eram 

copil l-am urmărit cu mare plăcere pentru că avea o aruncare 

de la distanță foarte bună și care intra constant. 

Știu că ai origini românești și aș vrea să te întreb ce știai 

despre România înainte de a ajunge la Sibiu?

Știam foarte puține lucruri despre România înainte de a 

ajunge aici, însă am învățat multe după ce am ajuns la Sibiu. 

În momentul de față este foarte greu să vizitezi având în 

vedere tot ceea ce se întâmplă din cauza acestui virus, dar 

sper să pot vizita România de îndată ce situația mi-o va 

permite. 

Cum te simți la Sibiu? Ai reușit să înveți câteva cuvinte în 

limba română?

Cu toate că România a însemnat un șoc cultural pentru mine, 

pot  spune  cu  sinceritate că mă simt grozav aici. Am învățat 

și căteva cuvinte în limba română și sunt  convins că voi 

continua să învăț pe tot parcursul șederii mele aici. Așa cum 

multă lume știe, am origini românești, străbunicii mei fiind 

originari din comuna Alma, județul Sibiu. 

Un mesaj pentru suporterii sibieni. 

Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ni l-ați 

acordat în aceste momente dificile. Cu toții suntem conștienți 

că vă este dificil să priviți meciurile de acasă și sperăm să 

puteți veni curând să ne vedeți jucând. Între timp, vă doresc 

să aveți grijă de voi și să rămâneți sănătoși.

vizitează noul website:

www.csufans.ro



Andrei Mandache:
„Vă mulțumesc în numele 
sportivilor că ne susțineți 
în continuare”
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Ce așteptări ai de la acest sezon? Care este obiectivul lui 

Andrei Mandache în acest sezon atipic?

Obiectivul meu personal este să fiu sănătos; consider că 

asta este cel mai important în aceasta perioadă mai ciudată. 

Nu cred că poate fi numită o așteptare, poate o dorință, și 

aceea este să putem duce la bun sfârșit acest sezon, care cu 

siguranță va rămâne în istorie. Iar ca și un obiectiv al echipei 

pentru acest sezon, îmi doresc să depășim rezultatele din 

ultimele 2 sezoane.

Cum arată rutina ta zilnică în această perioadă de 

pandemie?

Rutina este una plăcută din punctul meu de vedere, 

deoarece această perioadă mai ciudată îmi oferă 

posibilitatea de a petrece mult mai mult timp alături de 

familie, decât o făceam până acum. Ziua începe la 7 

dimineața cu exerciții de mobilitate, urmate de un mic dejun 

alături de iubita mea, după acestea atenția se îndreaptă spre 

cel mic care trebuie să se trezească și să se pregătească 

pentru școala online. Chiar daca îmi doresc să petrec și 

acest moment alături de el, trebuie să plec spre 

antrenamentul de dimineață cu echipa, care durează între 

1:30-3 ore. De obicei după antrenament mergeam la o 

întâlnire sau cafea cu prietenii, dar acum din cauza normelor 

de siguranță pe care trebuie să le respectăm pentru a putea 

juca în acest sezon, aleg să merg să mănânc prânzul acasă 

cu familia și să îmi petrec timpul alături de ei, făcând diferite 

activități. Urmează antrenamentul de seară care începe la 

ora 19:00, dar eu plec cu o oră și jumătate mai devreme de 

acasă în ideea de a ajunge la sală în timp pentru a mă putea 

pregăti (încălzi bine). După acest antrenament de 1:30-2 ore 

și cu încă 30 de minute până acasă, ajung fix la timp să ii 

spun noapte bună celui mic. Am parte de o cină foarte târzie 

după care câteva momente de relaxare alături de iubita mea, 

poate chiar un film sau un serial de pe Netflix. Poate că pentru 

multă lume sună plictisitor să faci zilnic aceleași lucruri, dar 

atunci când o faci din inimă, cu maximă plăcere și susținerea 

familiei totul este și mai minunat.

Care este atmosfera la CSA Steaua București?

Chiar dacă am avut parte și de momente mai puțin bune prin 

faptul că am pierdut cu Tg. Jiu și am rămas fără antrenor, 

atmosfera este una chiar foarte bună! Încercăm să ne 

păstram echilibrul și energia pozitivă, dorința și plăcerea de a 

fi in teren cu gândul că le facem o mică bucurie celor care ne 

privesc de acasă.

Ce părere ai despre evoluția echipei tale până în 

momentul actual?

În afară de înfrângerea cu cei de la Tg. Jiu, consider că 

evoluția noastră este una bună, corectă în momentul de față, 

dar că întotdeauna există loc de mai bine. Important este să 

creștem de la o zi la alta în ideea de a fi în formă maximă 

atunci când contează cel mai mult.

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

fața ecranelor momentan?

În primul rând, vreau să le transmit că ne este dor de ei, acest 

sport de echipa nu este la fel de spectaculos fără ei în tribună; 

iar în al doilea rând vreau să le mulțumesc pentru susținerea 

care ne-o arată de acasă și îi rog frumos să continue pentru 

că ne ajută să mergem mai departe și sunt convins că nu vă 

mai dura mult până când ne vom reîntâlni în săli. Pe de alta 

parte, nu uitați să zâmbiți, să fiți sănătoși, să vă bucurați de tot 

ce este frumos în viața voastră și să vă îndemnați copiii să 

iubească sportul! Vă mulțumesc în numele sportivilor că ne 

susțineți în continuare, atât cât este permis, și vă doresc tot 

ce este mai bun și frumos!



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

Andrija în acest sezon atipic?

Așteptările noastre de la acest sezon sunt mari, iar eu cred că 

avem o echipă bună, care se antrenează foarte mult. 

Obiectivul meu este să dau tot ce pot, să fiu cea mai bună 

versiune a mea pe teren și să-mi ajut echipa, chiar dacă acest 

sezon este atipic și meciurile sunt grele. Sperăm că totul va 

reveni la normal și că noi vom arăta ce putem face pe teren.

Cum arată rutina ta zilnică în această perioadă de 

pandemie?

Rutina mea zilnică este aproape la fel ca înainte de existența 

virusului. Mă antrenez și încercă să-mi duc fiica în locuri mai 

puțin aglomerate, unde se poate plimba și juca. Din păcate, 

școlile sunt închise, iar eu și colegii mei încercăm să le oferim 

copiilor noștri activități cât mai plăcute.

Cât de mult crezi că are de suferit baschetul în această 

perioadă?

Baschetul și toate sporturile, în general, suferă foarte mult, în 

special pentru că nu au suporterii aproape. Noi jucăm pentru 

suporteri și ne-ar plăcea să ne urmărească meciurile din 

sală, dar din păcate asta nu este posibil. Sperăm că în curând 

lucrurile se vor schimba și vom reveni la normalitate.

Care este atmosfera la U-Banca Transilvania Cluj în 

prezent?

Avem o atmosferă bună în cadrul echipei, încercăm să fim 

cât mai pozitivi. Ne străduim să fim cât mai uniți în cadrul 

turneelor și să ne conectăm cât mai mult.

Ce părere ai despre evoluția echipei tale până în acest 

moment?

Cred că parcursul nostru din acest sezon este unul bun. 

Consider că putem arăta și mai mult și sper că vom face asta 

în următoarele meciuri. Ne antrenăm din greu și cred că 

Andrija Stipanovic:
„Orice meci e mai frumos când 
sala este aglomerată, 
iar noi pentru asta jucăm”
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prinicipalul avantaj al echipei este că avem câțiva jucători 

tineri care joacă la un nivel foarte bun.

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

fața ecranelor momentan?

Le transmit suporterilor să ne susțină ca până acum, deși știu 

că este greu pentru ei să nu participe la meciuri. Chiar dacă 

nu pot fi prezenți momentan, le simțim suportul prin 

intermediul site-urilor de socializare. Sperăm că îi vom avea 

alături de noi, în sală, cât mai repede posibil și pe suporterii 

echipelor adverse, pentru că orice meci e mai frumos când 

sala este aglomerată, iar noi pentru asta jucăm.





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

21 IANUARIE 2021
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Steaua conduce cu 19 – 12 în istoricul confruntărilor care are 

ca punct de pornire anul 2009, iar ultimul meci în care 

bucureștenii s-au impus la o diferență de 5 puncte a avut loc 

cu un an în urmă. Militarii vin la turneu cu orgoliul rănit după 

ce la precedentul turneu au suferit două înfrângeri în fața 

craiovenilor și a dinamoviștilor, în timp ce FC Argeș a fost în 

pauză de care au încercat să profite prin punerea la punct a 

unor scheme noi de joc. Bucureștenii au renunțat la serviciile 

antrenorului Burlacu și la cel mai eficient jucător al lor, Elijiah 

Thomas, transferat în Ucraina și l-au promovat principal pe 

fostul secund Zoli Safar, iar la turneul precedent nu s-au putut 

baza pe Ivan Vranes pe care speră să îl poată recupera până 

la ora meciului. Cel mai în formă jucător al lor a fost Andrei 

Mandache, al doilea cel mai bun din campionat la capitolul 

intercepții cu o medie de 3.3 pe meci, dar el are nevoie de o 

susținere mai mare din partea colegilor, unii dintre ei 

rămânând datori cu evoluții mai consistente. Argeșenii au 

avut la fiecare meci probleme de efectiv, iar bursa zvonurilor 

anunța că Toarlyn Fitzpatrick ar veni să întărească lotul. 

Rămâne de văzut dacă, până la startul meciului, acesta se va 

confirma. Vor fi câteva duelur i  interesante între 

experimentații steliști Mandache, Nicoară și Gavrilă și 

promițătorii tineri ai piteștenilor, Măciucă, Voinescu, Uță și 

Popa, iar exuberanța tinerească pare favorită. 

Pronostic: 2

Steaua București – FC Argeș Pitești

Doar o săptămână ne desparte de debutul lui CSU în FIBA 

Europe Cup, iar duelul cu puternica echipă a Clujului vine 

într-un moment foarte bun deoarece U BT este un adversar 

pe măsura celor din competiția europeană, iar sibienii au 

nevoie de asemenea confruntări. De altfel, sezoanele trecute 

clujenii au participat în această competiție, iar sezonul acesta 

au încercat, fără succes, să se califice în grupele mai 

valoroasei competiții europene FIBA Champions League și 

se concentrează acum doar pe competițiile interne. La 

începutul anului clujenii au fost nevoiți să facă o schimbare în 

lot, Michael Dixon semnând după plecarea neașteptată a lui 

Gregory Vargas. De altfel, acesta s-a integrat foarte repede 

în echipă și are o medie de 16.5 la eficiență și cu media de 5.5 

pase decisive este liderul echipei la acest capitol. Deși au fost 

lipsiți de aportul lui Zganec, clujenii au câștigat toate partidele 

din campionat, fiind singura echipă neînfrântă din competiție. 

CSU, la fel ca FC Argeș, nu a participat la turneul anterior și 

nu a avut probleme de efectiv. Singura incertitudine la nivelul 

lotului este cine va rămâne în afara lotului pentru acest meci. 

De la înfrângerea cu Dinamo sibienii au avut evoluții din ce în 

ce mai bune, iar dacă trendul se păstrează va fi dificil pentru 

orice adversar să se impună în fața lor, cu atât mai mult cu cât 

Hardy nu a avut probleme de (re)adaptare și este de așteptat 

ca media lui de puncte să crească. Este prima data în istoria 

confruntărilor când nu vom auzi duelul galeriilor

și nu vom avea parte de spectacol în tribune, dar pe teren va fi 

cu siguranță spectacol. 

Pronostic: 2

U BT Cluj Napoca – CSU Sibiu



22 IANUARIE 2021

20 ianuarie 2019 este data ultimei victorii a piteștenilor contra 

clujenilor, iar dorința de izbândă este foarte mare. De altfel, 

clujenii au de peste două ori mai multe victorii față de 

piteșteni, bilanțul general fiind 14 – 33. Totuși, privind liniile 

statistice, clujenii pornesc cu prima șansă în această partidă, 

mai ales dacă privim mediile punctelor și eficienței. Este 

interesant că ambele echipe au o medie ridicată de mingi 

pierdute și vor încerca să reducă numărul greșelilor pentru a 

oferi cât mai puține contraatacuri adversarilor. Un motiv ar 

putea fi tinerețea, ambele echipe având în componențe mulți 

tineri care primesc minute consistente de joc. Clujenii par a fi 

găsit jucătorul U23 de care au nevoie în perssoana lui Vida 

care, chiar dacă la turneul precedent nu a avut multe realizări 

statistice, a adunat o medie de 11.3 la eficiență. El este 

secondat de Grasu, dar U BT propune și alte nume (Diaby, 

Lăpuște, Pașca, Lungu) care în câțiva ani ar putea fi printer 

protagoniștii întrecerilor interne. În funcție de evoluția 

scorului, îi putem vedea nu doar în prima repriză, ci pe 

parcursul întregului joc. În altă ordine de idei, sub panouri vor 

fi dueluri interesante, jucători ca Stipanovic (Cluj) și Jevtovic 

(Pitești) arătând că dispun de bagaje de cunoștință vaste în 

abecedarul baschetului. Clujenii au arătat un plus de 

omogenitate în acest start de campionat și pornește cu prima 

șansă. 

Pronostic: 2

FC Argeș Pitești - U BT Cluj Napoca

Pentru tânărul tehnician al Stelei este prima dată când 

înfruntă CSU din postura de antrenor principal, iar fanii 

echipei sibiene nu uită că Zoli a jucat pentru CSU între 2004 

și 2006. Misiunea lui este dificilă deoarece Steaua se 

confruntă cu probleme de efectiv și are cam puține variante 

atunci când jucătorii comit mai multe greșeli personale. În 

condițiile acestea un alt dezavantaj este sistemul de jocuri în 

zile consecutive deoarece titularii petrec mult timp pe teren, 

unii chiar peste 30 de minute, și au o perioadă foarte scurtă 

de recuperare fizică. Până acum, din echipa bucureșteană s-

au remarcat O'Brien, foarte versatil și eficient, Thomas, 

liderul eficienței și al recuperărilor. Sibienii se află la ultimul 

meci înaintea debutului în FIBA Europe Cup și vor încerca să 

pună la punct ultimele detalii în vederea meciurilor de 

săptămâna viitoare din Istanbul, Turcia. Unul dintre jucătorii 

străini va rămâne în afara lotului, dar în competiția europeană 

nu va fi la fel deoarece FIBA are alte reguli față de cele ale 

FRB. CSU este superioară Stelei la toate capitolele statistice, 

dar asta nu înseamnă că va avea parte de un meci ușor 

fiindcă bucureștenii au demonstrat în mai multe rânduri că își 

vând scump pielea. Sibienii vor trata meciul cu seriozitate și 

poate vor reuși să își mențină creșterea de formă și să 

cimenteze coeziunea între jucători pentru o exprimare cât 

mai bună pe teren. 

Pronostic: 2

CSU Sibiu – Steaua București
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James Harden
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Săptămâna precedentă numele James Harden a apărut 

de nenumărate ori pe site-urile de știri sportive și pe 

prima pagină a ziarelor de sport din toată lumea 

deoarece a fost protagonistul celui mai mediatizat 

transfer din ultimii ani. Nu a fost un transfer surprinzător 

pentru că Harden își manifestase nemulțumirea față de 

situația în care se afla la Houston încă din toamnă, iar în 

ultimele meciuri jucate pentru Houston a avut statistici 

modeste. 

Elementul necunoscut era doar echipa la care va merge 

triplul scorerul ligii (2018-2020) și MVP-ul din 2018. În cele 

din urmă speculațiile s-au încheiat odată cu sosirea la 

Brooklyn Nets unde face echipă cu alt MVP, Kevin Durant 

(revenit după o lungă absență cauzată de o accidentare), dar 

și cu un alt superstar, Kyrie Irwing, pentru a construi o nouă 

tripletă de valoare în ligă după modelul patentat în sezoanele 

precedente de echipe care au reușit chiar să câștige titlul.

Acest transfer are un impact major nu doar pentru echipele 

implicate, ci pentru întreaga ligă, și nu doar în acest sezon 

fiindcă efectele trade-ului se vor simți până în 2027, iar în 

rândurile următoare le vom afla pe cele mai importante.

James Harden: Despărțirea forțată de Houston Rockets a 

fost urâtă și aruncă o umbră de neprofesionalism în cârca lui 

James, dar în final el iese cel mai câștigat: reface duetul cu 

Durant, împarte mingea cu Irwing și se află în formula cu cele 

mai mari șanse la titlu din cariera lui. Pentru a avea succes, 

Harden trebuie să se reinventeze. Nu mai este jucătorul 

central în jurul căruia gravitează toți ceilalți și vor fi seri în care 

va fi a treia opțiune a antrenoului, lucru destul de greu de 

digerat pentru un MVP. Este posibil ca foamea de 

performanță să îi depășească imensul ego? Cu siguranță, el 

simte că da, altfel nu ar fi numit Brooklyn ca destinație 

favorită.

Brooklyn Nets: Transferul acesta se aseamănă cu un joc la 

loterie pentru club, cum altfel să reușești să aduci un jucător 

de calibrul lui? Iar în schimbul lui au renunțat la 3 poziții în 

Draft și la 4 poziții în schimburi de jucători. Totul poate să 

funcționeze perfect dacă tripleta rămâne întreagă și nu e 

afectată de accidentări. 

Caris LeVert și Jarrett Allen au plecat, prin ei Nets au pierdut 

din rotație doi tineri cu prestații solide. Vestea bună este că a 

rămas Joe Harris, iar el ar putea avea acum mult mai multe 

șanse să fructifice eficiența de 51% la aruncările de 3 puncte. 

Presiunea este imensă pe Nets și numai căștigarea unui titlu 

IMPACTUL PE CARE ÎL ARE
TRANSFERUL LUI



în următorii doi sau trei ani ar justifica transferul. Acum, banca 

lor e mai scurtă, mai ales că Spencer Dinwiddie va lipsi tot 

sezonul, dar ar putea compensa prin semnarea altui jucător 

liber.

Victor Oladipo: Cu câțiva ani în urmă avea tot viitorul în față, 

dar nu a confirmat așteptările și încearcă să revină la nivelul 

dinaintea accidentării și de a deveni agent liber vara trecută. 

A avut câteva sclipiri, rămâne de văzut dacă au fost 

întâmplătoare sau prezicătoare pentru ce va urma. Va 

încerca să profite de orice ocazie alături de John Wall pentru 

a-și recăpăta reputația.

Caris LeVert: A arătat tuturor încă de la începutul sezonului 

potențialul de care dispune, nu doar înscriind mult, ci și 

acceptând rolul de om decisiv. Are stofă de a deveni “That 

Guy” și are șansa de a juca cu Domantas Sabonis care 

rareori părăsește căciula. Cel mai important, Caris nu este un 

tip egoist, știe să distribuie pase decisive, iar numerele lui 

(18.6 puncte, 6 pase decisive în 27 de minute) ar trebui să fie 

numai în creștere.

Houston Rockets: Nu v-ar plăcea să vedeți toate ofertele 

refuzate de Houston în ultimele luni pentru cedarea lui 

Harden? Au existat oare unele mai bune decât aceasta 

concretizată? Oare au așteptat cei din Houston prea mult și 

au încercat să obțină mai mult înainte ca Harden să detoneze 

bomba transferului? Foarte rar o echipă care vinde un 

superstar primește valoarea egală la schimb. De obicei, 

echipa care primește cei mai mulți jucători iese în pierdere 

fiindcă superstarurile sunt atât de greu de găsit și chiar mai 

greu de păstrat.

Indiana Pacers: Ce mutare reușită pentru Pacers! Fiind 

partener limitat în schimbul care a implicat patru echipe, s-a 

descurcat excelent scăpând de un Oladipo aflat la final de 

contract la care oricum ar fi renunțat și câștigându-l tânărul 

(26) și atleticul pe LaVert pentru trei ani. Astfel, Indiana îi are 

pe LeVert, Sabonis, Malcolm Brogdon, Myles Turner și, când 

se va recupera, TJ Warren, un nucleu cu mari șanse de 

progres în următorii ani. 

Jarrett Allen: Unul dintre cei mai buni din ligă la capace trece 

din postura de rezervă a lui DeAndre Jordan în cea de 

rezervă a lui Andre Drummond. Nu de puține ori Jarrett a 

arătat că poate fi mai bun decâ oricare din cei doi și 

reprezintă, cu siguranță, viitorul lui Cleveland Cavaliers 

fiindcă Drummond va deveni agent liber în vară și sunt șanse 

mari ca el să fie transferat. Astfel, Allen ar putea negocia la 

vară o extensie și ar deveni titular.

Cleveland Cavaliers: Echipa are acum trei pivoți mari, Allen, 

Drummond și JaVale McGee dintre care doar unul are 

asigurat locul în sezonul următor. Dacă sunt isteți, cel de la 

Cavs vor oferi multe minute lui Drummond pentru a-l putea 

vinde avantajos la vară. Prin aducerea lui Allen Cavs 

construiesc o echipă tânără cu Collin Sexton, Isaac Okoro și 

Darius Garland, toți sub 23 de ani la care se adaugă Larry 

Nance (28). O problem de rezolvat este situația lui Kevin 

Love, extensia de contract îi cam încurcă dacă vor să 

construiască un lot tânăr cu personalitate diferită de cea a lui 

Kevin.

Conferința de Est: Trei dintre echipele de aici au fost 

implicate în negocieri care îl implicau mai mult sau mai puțin 

pe Harden (Celtics, Heat, Sixers), dar toate au fost declinate 

de superstar. În cele din urmă Nets este formația care s-a 

întărit considerabil, iar succesul ei depinde de cât de repede 

se vor adapta cei implicați la noile roluri. Dintre pretendentele 

la coroana din Est, cei mai îngrijorați de transfer par să fie cei 

de la Milwaukee Bucks. În fond, acesta ar trebui să fie anul lui 

Giannis Antetokounmpo, nu-i așa? Rămâne de văzut cum se 

va integra Jrue Holiday în mecanismul echipei. O certitudine 

există, totuși: în meciurile cu Nets, Giannis va avea mult de 

furcă în apărare.

Conferința de Vest: Este clar, Harden a părăsit Houston 

fiindcă nu avea șanse să câștige titlul. Prin plecarea lui, 

Houston nu mai are nici o șansă să ajungă în finale, iar 

LeBron are concurența rarefiată în Est. Harden a ales tot o 

echipă din Est unde sunt puține echipe puternice, astfel dacă 

transferul poate ajuta Clippers, Jazz, Nuggets, Suns să 

aspire la titlu, pentru campioana în exercițiu nu se va schimba 

mare lucru, fiind obișnuită cu pretendentele la titlu. Astfel, 

Lakers are cele mai multe beneficia indirecte de pe urma 

transferului.
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Giannoulis Larentzakis

Olympiacos Pireu este una dintre echipele care în mod tradițional se identifică cu noțiunea de combativitate totală 

pe terenul de baschet. Gruparea elenă continuă să fie un etalon în ceea ce privește efortul și implicarea în fiecare 

meci pe care îl joacă la nivel de Euroligă. 

Material realizat de Adrian MicinicPag. 14

Marți (12.01), gruparea alb-roșie a oferit o nouă mostră în 

acest sens pentru a învinge Maccabi Tel-Aviv, în Israel. 

Rezultatul final a fost de 87-89, la capătul unei reprize de 

prelungiri, în cea mai veche arenă din Euroliga masculină, 

legendara Menora Mivtachim Arena. În ciuda faptului că a 

fost condusă și a alergat după rezultat în cea mai mare parte 

a timpului de joc, Olympiacos a avut caracterul și 

concentrarea de a lua deciziile corecte în cele mai cruciale 

momente ale jocului.

Una dintre numeroasele decizii luate de antrenorul principal 

al Olympiacos, Georgios Bartzokas, a fost neașteptată. 

Giannoulis Larentzakis a petrecut primele 28 de minute de 

joc așezat pe bancă. El nu a intrat deloc pe parchetul sălii din 

Tel-Aviv în intervalul de timp menționat. Cu toate acestea, 

Larentzakis a devenit factorul cheie al grecilor și al partidei 

din momentul în care a intrar pe parchet. Giannoulis nu a mai 

ieșit de pe teren până la încheierea confruntării și a terminat 

jocul cu cele mai bune rezultate personale ale carierei la nivel 

de Euroligă: 13 puncte, 3 recuperări și un indice al eficienței 

de 17. De asemenea, a avut 2/4 la semicerc și 5/6 la linia de 

pedeapsă.

Decizia de a juca cu “Lary” a condus automat la menținerea 

lui Charles Jenkins pe bancă la final de meci. De asemenea, 

Olympiacos nu a contat pe Vassilis Spanoulis, legendarul 

jucător suferind o accidentare în prima repriză a meciului din 

Israel.

8 din cele 13 puncte ale sale au venit în prelungiri, 

permițându-i lui Olympiacos să se întoarcă acasă cu o 

victorie. Larentzakis a transformat primele cinci aruncări 

libere de care a beneficiat și a ratat-o pe a 6-a din rațiuni 

tactice. De asemenea, a îngropat o triplă în prelungiri într-un 

moment critic - după ce Othello Hunter îi acordase lui 

Maccabi un avans de un punct, 81-80. Larentzakis a lovit din 

centru, Olympiacos a reușit apoi defensivă eficiență și a avut 

o circulație excelentă a mingii ce le-a permis alb-roșiilor să-l 

găsească pe Sasha Vezenkov deschis în colț pentru o altă 

aruncare de trei puncte. Olympiacos a trecut în avantaj, scor 

81-86, cu 52.2 secunde rămase și l-a menținut până la final.

Antrenorul Bartzokas a comentat în felul următor prestația lui 

Giannoulis Larentzakis de la Tel-Aviv:

"Este un nou venit în Euroligă, unde nivelul este foarte ridicat 

și nu oricine poate să te ajute. Giannoulis a fost crucial în 

jocul împotriva lui Zvezda la Belgrad și a fost crucial și la Tel-

Aviv. Nu numai cu reușitele de pe semicerc și aruncările 

libere cruciale pe care le-a marcat, ci și cu apărarea sa. Avem 

jucători foarte buni și el este unul dintre ei. Ador jucătorii care 

înțeleg ce trebuie să facă pentru a-și ajuta echipa.“

Într-un joc care a ajuns cu adevărat să fie decis de mici 

debutantul erou al lui Olympiacos 
în victoria de la Tel-Aviv



detalii, aruncările libere au fost foarte importante. Maccabi a 

marcat 25 din 35 (71,4%) și a ratat trei astfel de încercări în 

momente critice, două la sfârșitul timpului regulamentar și 

una târziu, în prelungiri, când Wilbekin a avut șansa de a 

egala situația pe tabela de marcaj, dar a ratat a treia din cele 

trei aruncări libere, cu 7.2 secunde rămase pe ceas. În 

replică, Olympiacos a îngropat 25 din 28 încercări (89,3%) 

înainte de ratarea tactică a lui Larentzakis.

Născut pe 22 septembrie 1993, la Maroussi, Giannoulis 

Larentzakis măsoară 1.96 metri și evoluează la pozițiile 2-3. 

El se află la primul sezon alături de Olympiacos Pireu și 

parcurge primul sezon la nivel de Euroligă. A debutat la nivel 

de seniori în urmă cu un deceniu, alături de Egaleo, în lica a 3-

a din Grecia. În vara anului 2012 a semnat cu Ikaros 

Kallitheas, unde a petrecut două sezoane. A urmat un an 

alături de Aris Salonic, după care a jucat doi ani pentru 

Kolossos Rhodos. În vara anului 2016 s-a alăturat lui AEK 

Atena, petrecând trei stagiuni alături de celebra grupare din 

capitala Greciei. În sezonul 2019/20 a fost coleg cu Emanuel 

Cățe, la UCAM Murcia, iar în vara anului 2020 s-a alăturat lui 

Olympiacos Pireu.

Palmaresul lui Larentzakis cuprinde un trofeu Basketball 

Champions League, o Cupă a Greciei și o Cupă 

Intercontinentală. De asemenea, a participat la ediția 2019 a 

All Star Game-ului din Grecia. 

Larentzakis este component al echipei naționale a Greciei, 

alături de care a participat la FIBA Basketball World Cup 

2019. El a jucat atât în campania de calificare, cât și la turneul 

final al acestei competiții.
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