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Noul 
regulament FRB

Cristi Crãciun:
Cel mai bun baschet 
l-am învãþat de la Beni, 
Toci ºi Alecu

Osby: 
În fiecare zi când mã 
trezesc ºi respir aerul 
României simt cã sunt în 
locul potrivit



Dacã am face tuning
probabil aºa ar arãta maºinile noastre

în parcarea 
din spatele 

Pieþei Rahova

0742-076308

Café Bar       Spãlãtorie auto       SB 76 UFO
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        SU FANS MVP
ªi în acest sezon competiþional vã aºteptãm 
pe www.csufans.sibiul.ro sã votaþi MVP-ul 
fiecãrui meci disputat de CSU pe propriul 
teren.

        SU Sibiu, în cifre
Denarryl Rice este cel mai bun marcator al 
echipei noastre în acest început de 
campionat. În cele douã meciuri din 
campionat, Rice  a marcat 45 de puncte 
(11x2p, 7x3p ºi 2x1p). El este urmat de 
Michael Lee Harrison, cu 37 de puncte ºi 
Octavian Popa Calotã, cu 20 de puncte.
Per total, procentajele sibienilor în cele douã 
partide disputate pânã acum în campionat 
sunt:
50,4% (61/121) - procentaj la aruncãrile de 2 
pct
34,9% (15/43) - procentaj la aruncãrile de la 
3 pct
48,6% (17/35) - procentaj  la aruncãrile libere
38 - recuperãri
92 - media punctelor marcate pe meci
62,5 - media punctelor primate pe meci

     UT din Cupa României! 
CSU Sibiu a pierdut miercuri la 12 puncte 
diferenþã meciul disputat la Tg. Jiu împotriva 
gorjenilor de la Energia Rovinari. Cu scorul 
general de 154-149, oltenii îi eliminã pe 
sibieni ºi se pregãtesc de fazele superioare 
ale Cupei României. În acest meci, de la 
CSU s-au remarcat: Matthews (27 p), Scott 
(19 p) si Octavian Popa Calotã (11 p) 

CSU Atlassib Sibiu
4 Bryant MATTHEWS extremã
5 Brandon JOHNSON fundaº
6 Cristi BAN pivot
7 Denarryl RICE fundaº
8 Michael HARRISON extremã
10 Andrei DOHI pivot
11 Octavian CALOTÃ fundaº
12 Cortney SCOTT extremã
13 Alexei ANDRUS fundaº
14 Horia CODIN pivot
15 Cristian CRÃCIUN extremã
24 Chad BELL pivot

Antrenor: Peter Schomers

Prezentarea loturilor
U Mobitelco Cluj-Napoca
5 Branko CUIC fundaº
6 Levente SZIJARTO extremã
9 Aleksandar GLINTIC pivot
10 Leon HENRY extremã
11 Adrian MAJSTROVICH extremã
12 Matt GIBSON fundaº
13 Flavius LÃPUªTE extremã
14 Mihai POPA fundaº
15 Mihai SILVÃªAN extremã
40 Mike KINSELLA extremã
50 Bambale OSBY pivot
69 Paul CHETREANU fundaº

Antrenor: Anthony Thomas Baldwin

Campionatul naþional de baschet masculin, 
etapa a IV-a, 1 noiembrie 2008

sc Xpress srl
tel. 0269 217450

Iulia Floca
Alexandru Oancea
Cãlin Gãvozdea
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Ovidiu Matiu 
www.matiu.ro
Informatia de cluj

Design&Tipar:

programul echipei pentru urmãtoarele trei etape
Miercuri, 5 noiembrie: ELBA Timiºoara - CSU Sibiu (CN, etapa a-V-a)
Sâmbãtã, 8 noiembrie: CSU Sibiu - BC Târgoviºte (CN, etapa a-VI-a)
Sâmbãtã, 15 noiembrie: BCMUS Piteºti - CSU Sibiu (CN, etapa a-VII-a)

CSU Atlassib Sibiu - ½U½ Mobitelco Cluj-Napoca
CSU Cuadripol Braºov - Dinamo Bucureºti
BC Mureº - Gaz Metan Mediaº
CSM Oradea - ELBA Timiºoara
SCM ½U½ Craiova - BCMUS Piteºti
CSU Ploieºti - CS Rapid Bucureºti
CS Otopeni - Energia Rovinari
BC Târgoviºte - stã

Clasamentul CN de baschet masculin
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Club
CSU Braºov
CS Otopeni
CSU Ploieºti
Elba Timiºoara
Energia Rovinari
BCMUS Piteºti
U Mobitelco Cj-Napoca

CSª "U" Craiova
BC Târgoviºte
BC Mureº Tg Mureº
Gaz Metan Mediaº
Dinamo Bucureºti
Rapid Bucureºti
CSM Oradea

CSU Atlassib Sibiu
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Servicii de consultantã ºi audit intern 
în vederea obþinerii certificatelor 
ISO 9001, ISO 14001 ºi OHSAS 18001

Tel: 0740518134; 0728055737
e-mail: office@ebcsb.net
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TRICOU GALBEN
“AL 6-LEA JUCÃTOR” - EDIÞIA 3

TRICOU GALBEN COPII
“AL 6-LEA JUCÃTOR” - EDIÞIA 2

MEMBRII ASOCIAÞIEI “AL 6-LEA JUCÃTOR” ªI CEI AI GALERIEI BENEFICIAZÃ DE 15% REDUCERE LA PRODUSELE DIN FAN-SHOP

FULAR CSU FANS
MULTE INIMI, UN SINGUR SUFLET

Cei care au comandat produse pe site le pot ridica înainte de meci sau în pauzã de lângã bar.

Aceste 
produse 
se pot 
achiziþiona 
de la 
magazinul 
Tara impex 
str. Faurului, 
nr. 20

Meniul zilei: 
baschet ardelenesc de Alex Oancea

CSU Atlassib Sibiu debuteazã pe teren propriu 
în Divizia A, în sezonul 2008-2009, în faþa 

eternilor rivali de la “U” Mobitelco Cluj-
Napoca, într-un meci al singurelor echipe 

neînvinse pânã acum în aceastã competiþie.

a prima vedere, cele douã echipe se 
aseamãnã mult în acest debut de sezon. 

Ambele echipe au efectuat schimbãri masive în 
loturi, transferând în intersezon câte un român ºi 
ºase strãini, aspect care se vede în jocul lor, care, 
încã, nu se leagã aºa cum ne-au obiºnuit în 
sezoanele trecute, mai ales în sezonul 2007-2008. 
O altã asemãnare este eliminarea din Eurochallenge 
Cup, dupã înfrângeri zdrobitoare în câte un meci: 
Sibiul în deplasare ºi Clujul acasã. Mai menþionãm 
ºi faptul cã ambele echipe au câºtigat ambele 
meciuri disputate pânã acum ºi au stat deja câte o 
etapã, în actuala ediþie a sezonului regulat aºadar 
se pare cã avem toate premisele unui meci 
echilibrat.

Dacã pe sibieni i-am vãzut pânã acum în douã 
meciuri oficiale, meciul din cadrul Cupei României 
cu echipa din Rovinari si în meciul din cardul 
Eurochallenge Cup împotriva turcilor de la BAT 
Banvit Bandirma, in care nu au reuºit sã convingã, 
clujenii – în douã meciuri vazute în aceleaºi 
competiþii, au reuºit sã le þinã piept campionilor de la 
CSU Ploieºti, pentru ca mai apoi sã dezamãgeascã 
în faþa propriilor suporteri în cupele europene (60-
86, acasã cu nemþii de la EWE Oldenburg). În cele 
douã meciuri disputate pânã acum în cadrul primei 
ligi – cu SCM “U” Craiova ºi CSM Oradea, sibienii 
au arãtat cã se conecteazã mai greu la meci, poate 
ºi datoritã adversarilor net inferiori ca valoare, dând 

mari emoþii suporterilor pe parcursul primelor douã 
sferturi din fiecare meci, reuºind însã sã câºtige. 
Poate e un lucru bun, un semn cã echipa nu se 
demoralizeaza cu una cu douã ºi cã trage pentru 
victorie pâna la final. Totuºi, ar fi bine ca în meciul de 
astãzi sã nu fim nevoiþi sã recuperãm, pentru cã sunt 
slabe ºanse ca jucãorii clujeni sã ne-o permit acest 
lucru. Clujul pe de altã parte, a câºtigat clar în prima 
etapã la Rapid Bucureºti un meci pe care l-a controlat 
de la un capãt la celãlalt pentru ca în etapa a doua sã 
se impunã pe teren propriu, dupã un prim sfert slab, în 
faþa dinamoviºtilor bucureºteni.

De la începutul anului 2008 nu se mai poate vorbi 
despre un meci între Sibiu si Cluj fãrã a menþiona 
duelul tehnicienilor, considerati de mulþi iubitori de 
baschet ca fiind cei mai buni din România. Oare ce ne 
pregatesc ei pentru acest meci? Este evident cã vor 
pune accent pe apãrare, întrucât asta este 
specialitatea casei la ambii, dar în ofensivã? 
Deocamdatã niciuna dintre echipe nu a arãtat un nivel 
crescut de organizare în atac. Vor reuºi sã îºi 
mobilizeze jucãtorii pentru ca voi, cei prezenþi în salã 
sã aveþi parte de un spectacol baschetbalistic pe 
masura rivalitãþii dintre cele douã echipe sau vom 
avea parte de un joc presãrat cu greseli, “specific 
pentru începutul de sezon”? Eu, personal, vã doresc 
sã aveþi parte de prima variantã, iar la finalul celor 40 
de minute de joc, CSU Atlassib Sibiu sã iasã 
câºtigãtoare.

L



Avancronica etapei
CSU CUADRIPOL Braºov -
Dinamo Bucureºti 
Duelul din ½Liga Balcanicã½
Sub Tâmpa soseºte în aceastã searã 
actuala echipã a fraþilor Mocanu. O 
echipã bucureºteanã care pare la 
prima vedere mult slãbitã faþã de 
sezoanele precedente, dar care încã 
mai sperã la gloria de altã datã. Este 
un duel dintre douã echipe care 
reprezintã România într-una din 
cupele europene, mai exact în Liga 
Balcanicã. Dacã câinii roºii par într-un 
regres faþã de sezoanele precedente, 
nu acelaºi lucru putem spune despre 
vecinii noºtri de la est. Echipa 
braºoveanã s-a întãrit serios pentru 
acest sezon, rezultatele vãzându-se 
imediat în clasament (primul loc în ligã 
dupã trei etape). Una dintre pieseze 
de rezistentã ale dinamoviºtilor din 
sezonul trecut, Enes Hadjibulic, se 
aflã acum în curtea braºovenilor, astfel 
cã acest duel o sã aibã o conotaþie 
aparte pentru jucãtorul macedonian.  
Pronostic:1

CSM Oradea - 
ELBA Timiºoara 
Victorie ca-n vestul sãlbatic
Cele douã echipe din vestul þãrii se 
întãlnesc încã din etapa a-III-a, dar 
câºtigãtoarea se ºtie de mult timp. Nu 
încape îndoialã cã aceasta va fi ELBA 
Timiºoara, o echipã net superioarã 
tinerilor jucãtori de pe malurile Criºului 
Repede. Meritã urmãritã în eceastã 
partidã evoluþia jucãtorului orãdean 
Laszlo Lazãr, cel care în meciurile 
disputate pânã acum în camionatul 
national a arãtat o poftã de joc foarte 
mare, el având niºte procentaje 
excelente: 66,7% (14/21) la aruncãrile 
de douã puncte, 80% la libere (8/10), 
27 de recuperãri sau o medie a 
coeficientului de eficientã de 27,5. Cu 
toatã opoziþia acestui jucãtor, echipa 
din Oradea nu poate ridica pretenþii, 
astfel cã putem trece încã de pe acum 
o nouã victorie a bãnãþenilor. 
Pronostic: 2

CSU Ploieºti - 
Rapid Bucureºti
Premianþii contra repetenþii
Un meci pe care aproape sigur nu o sã-l 
gãsiþi în vreo ofertã a unei agenþii de 
pariuri…dar ºi dacã o sã-l gasiþi acesta 
o sa aibã cota de 1,00. Chiar dacã pare 
cel mai neatractiv meci al etapei, el 
poate deveni cel mai atractiv, prin 
prisma faptului cã poate intra în Cartea 
Recordurilor la categoria “cea mai 
usturãtoare înfrângere pentru o echipã 
la un meci de baschet”. ªi dacã Sibiul a 
intrat anul trecut în Cartea Recordurilor, 
iatã cã ºi Ploieºtiul are ºansa în aceastã 
searã sã îºi treacã numele în acea 
carte, dar la un cu totul al capitol din 
lumea baschetului. Nici mãcar cu 
ajutorul arbitrilor, giuleºtenii nu au vreo 
ºansã în faþa prahovenilor. Pronostic: 1 

BC Mureº - Gaz Metan Mediaº 
Ajunge gazul în junglã? 
Chiar dacã ambele echipe au avut un 
intersezon extreme de rodnic în ceea de 
priveºte transferurile, iatã cã, cel puþin 
începutul de campionat le-a pus destule 
beþe în roate celor douã echipe. 
Mediaºul, cu un nou antrenor pe bancã 
(ºi ce antrenor!) nu îºi gãseºte cadenþa 
ºi bifeazã înfrângere dupã înfrângere, 
doar BC Târgoviºte fiind pânã acum 
echipa înfrântã de medieºeni. Nici 
mureºenii nu stau pe roze, ei pierzând 
etapa trecutã la nou promovata din 
Rovinari iar în etapa inauguralã a 
campionatului înclinându-se în faþa 
timiºorenilor. Dar cum meciul cu 
BCMUS Piteºti a avut loc în ½jungla 
mureºeanã”, acolo unde este foarte 
greu sã câºtigi, elevii lui Miþã Corui au 
bifat totuºi ºi o victorie în acest 
campionat. Nu trebuie sã uitãm faptul cã 
cele douã echipe s-au întãlnit în acest 
sezon ºi în Cupa României, acolo unde 
mureºenii au câºtigat net cu 115-89 
partida care s-a desfãºurat la Tg.Mureº, 
iar în partida retur medieºenii s-au 
impus totuºi cu 73-63, insufficient însã 
pentru a trece mai departe în întrecerea 
KO. Pronostic: 1 

CS Otopeni - 
Energia Rovinari 
Duelul viitoarelor revelaþii 
Dupã pãrerea multor cunoscãtori în 
ale baschetului, astãzi se intâlnesc în 
micuþul orãºel de lângã Bucureºti, 
echipele care vor furniza cele mai 
mari surprise ale sezonului actual. 
Acestea au fãcut deja câte o victim 
important. Jucãtorii din Otopeni 
câºtigând în faþa bãbãþenilor de la 
ELBA iar echipa din judeþul Gorj 
câºtigând în sala din Tg.Jiu împotriva 
mureºenilor. Se vor duela astãzi 
douã echipe care au în componenþã 
nume sonore din baschetul 
românesc. Miodrag Perisic, Miljan 
Medvedj, Adrian Blidaru, Bojan 
Obradovic toþi de la CS Otopeni ºi 
Rareº Apostol sau Bogdan Popescu 
de la Energia. Gorjenii se 
deplaseazã la Otopeni cu o calificare 
asiguratã în faza a doua a Cupei 
României, dupã ce a reuºit sã 
elimine tocmai echipa noastrã 
favoritã, (76-69 în tur pentru CSU 
Sibiu ºi 85-73 pentru Energia în 
returul de miercuri). Cine va câstiga? 
Probabil pragmatismul ºi 
consecvenþa. Totuºi, pronostic: 1 

SCM ½U½ Craiova - BCMUS 
Argeº Piteºti
Oltenii între ei
Chiar dacã elevii antrenorului Paul 
Nicolae au fãcut în etapa trecutã o 
figurã frumoasã în oraºul de pe 
Bega, pierzând foarte greu (69-73), 
astãzi, ei nu au prea multe ºanse 
împotriva echipei care a înregistrat 
deja în acest sezon o victorie 
împotriva celor de la CSU Ploieºti. 
Aºadar, cetatea banilor o sã 
gazduiascã în aceastã searã o 
partidã de doi solist, în care orice alt 
rezultat poate fi considerat surpriza 
rundei. Pronostic: 2

de Radu Muºoaie

Campionatul Naþional de 
baschet masculin, 

etapa a-IV-a, 
1 noiembrie 2008



Prindem unul dintre 
primele 4 locuri!

Reporter: De la cine ai învãþat 
cel mai mult ºi mai bun baschet 
ºi cum te-ai format alãturi de 
echipa de aur a Sibiului?
Cristi Crãciun: Cel mai mult m-
au ajutat sã învãþ tainele 
baschetului Beny Pelger, Tordai ºi 
Alecu, dar ºi încrederea 
pe care mi-a dat-o nea 
Mircea m-a ajutat foarte 
mult. Dupã 2002, când 
am ºi jucat mai mult ºi a 
fost, în acei ani, 
probabil, ºi faptul cã 
CSU avea o echipã mai tânãrã – 
eu, Mirinda (n.red.: Rareº Morar), 
Alex Kovacs, Pãltiniºan ºi Luci 
Vergu – a fost o perioadã foarte 
bunã pentru cariera mea.

Rep.: Îþi mai aduci aminte cu 
plãcere de vreun meci din acea 
perioadã? Dar de unul care nu 
te prea lasã sã dormi noaptea 
sau dupã care ai fost certat?
C.C.: Îmi aduc aminte cu plãcere 
de sezonul în care i-am bãtut pe 
ploieºteni aici, la Sibiu, iar în acel 
an, ei au devenit campioni. La fel 
ºi de un meci împotriva celor de la 
West Petrom Arad, înainte cu un 
sezon, din câte îmi aduc aminte, o 
echipã a Aradului foarte bunã în 
acea perioadã. I-am bãtut atunci 
ºi pe arãdeni ºi þin minte cã au 
câºtigat ºi ei campionatul în acel in
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Cel mai iubit jucãtor român al CSU este convins cã ºi 
echipa din acest an va avea puterea sã se batã pentru 
medalii. Cristi Crãciun, alintat de fani “Bâtã”, crede cã 
meciul de astãzi, cu “U” Cluj, va fi foarte important pentru 
a demonstra valoarea Sibiului din acest an, dar este 
convins cã, în Sala Transilvania, Clujul nu va învinge.

sezon. Cel mai rãu îmi pare de 
un meci cu Dinamo, în care 
am jucat bine, am dat peste 
20 de puncte, dar am ratat 
ultima aruncare pe contraatac 
unu la unu cu Marjanovic, iar 
dacã înscriam atunci, CSU 

câºtiga… dar nu a fost sã fie. 
De certat nu m-a certat nimeni 
atunci.

Rep.: Cum þi se pare noua 
echipã a Clujului? Este într-
un progres sau într-un 
regres faþã de sezonul 
trecut? Crezi cã vom obþine 
un rezultat pozitiv astãzi?
C.C.: Sincer, nu i-am vãzut 
jucând în actuala formulã de 
joc, dar din câte am înþeles, nu 
au reuºit sã-ºi facã o echipã la 
fel de competitivã precum cea 
din sezonul trecut. Rezultatul 
trebuie sã fie unul pozitiv 
pentru CSU, noi jucãm acasã 
ºi trebuie sã ne facem jocul 
nostrum, indiferent cã e Cluj 
sau oricine altcineva. Acasã 
nu trebuie sã ne batã nimeni.

Rep.: Care jucãtor din sezonul 
trecut ne-ar fi fost de folos ºi în 
acest sezon?
C.C.: Sunt mai mulþi jucãtori care 
cred cã ne-ar fi fost de folos în 
acest sezon. Hatcher, Smith sau 
Barbary, dar cel mai important tot 

Dee Clavon cred cã 
rãmâne. Am avea acum 
nevoie de un lider în 
teren.

Rep.: Cum caracterizezi 
dubla manºã cu BAT 

Banvit Bandirma?
C.C.: Un vis spulberat din start. 
Trebuie sã fim realiºti, nu cred cã 
mai aveam nicio ºansã dupã ce 
am pierdut acasã. Dacã am fi 
câºtigat la 10-15 puncte prima 
manºã, puteam emite pretenþii… 
aºa, însã, a fost imposibil.

Rep.: Cât de mult vã ajutã fanii 
la meciuri? Sunt un factor 
oarecum decisiv în unele 
meciuri?
C.C.: Sunt impulsul de care avem 
nevoie în momentele grele, e 
normal cã ne ajutã, iar noi 
încercãm sã-i satisfacem, dar 
uneori acel impuls trebuie cauzat 
ºi de o intercepþie, un dunk sau o 
fazã frumoasã, la care publicul 
reacþioneazã ºi îþi dã ºi þie, ca 
jucãtor, putere.

Rep.: Ai vreun pronostic în ceea 
ce priveºte locul ocupat de CSU 
Sibiu la finalul acestui campionat?
C.C.: Tot în primele patru. Cred cã 
echipa va juca din ce în ce mai bine. 
Meciul cu clujenii va fi probabil ºi un 
etalon al "potenþei" echipei.

Rep.: Ce planuri ai pentru 
perioada de dupã ce te vei lãsa de 
cariera de baschetbalist?
C.C.: Aº vrea sã rãmân tot în 
baschet, dar e greu. Visul meu e sã 
iau o echipã de copii pe care sã îi 
cresc pâna la divizia A.

Rep.: Având în vedere cã noul 
regulament impune ca cel puþin un 
jucãtor român sã se afle pe teren 
în cele 40 de minute de joc, existã 
vreo concurenþã între jucãtorii 
români din cadrul echipei 
noastre?
C.C.: La noi, eu nu cred cã existã 
concurenþã atâta timp cât antrenorul 
schimbã un român cu un alt roman, 
indiferent de situaþie. Ar fi concurenþã 
dacã ar fi mai mulþi români pe 
acelaºi post. La Sibiu, schimbãrile se 
fac mai atipic decât în baschetul 
normal. Aici iese un pivot ºi intrã un 
conducãtor de joc, iar trei americani 
(din patru) schimbã posturile între ei, 
doar sã stea pe teren.

Rep.: Care este atmosfera din 
cadrul lotului naþional al 
României?
C.C.: Atmosfera este extraordinarã, 
sunt niºte jucãtori ºi oameni cu care 
m-am simþit excelent ºi de la care 
am învãþat multe în doar douã luni.

Rep.: Ce meciuri mai urmeazã 
pentru echipa naþionalã a 
României?
C.C.: Vom mai juca tot cu Elveþia, 
Albania, Cipru ºi Belarus, dar acum 
meciurile retur.

Rep.: Ai vreun mesaj pentru fanii 
sibieni?
C.C.: Sã rãmânã la fel ca ºi în anii 
trecuþi ºi sã fie alãturi de noi.

#15
Nume: Cristi Crãciun
Locul naºterii: Mediaº, România
Data naºterii: 21 noiembrie 1979

Înãlþime: 201 cm
Greutate: 112 kg
Poziþie: extremã forþã (PF)
Poreclã: Bâtã



  Antrenorul Clujului: 
“Luptãm pentru titlul 2009”
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Rep.: Cum e sã fii atât de 
aproape de titlu ºi sã-l pierzi?
T.B.: Evident, în momentele 
acelea am simþit cã am fãcut 
destul încât sã câºtigãm, dar ne-
am dat seama cã nu a fost aºa. 
Cred cã, dacã simþeam cã am 
fost învinºi de o echipã mai 
bunã, atunci nu am fi fost aºa 

supãraþi. Dar simþeam cã am 
câºtigat în teren titlul, însã 
vãzându-ne de fapt învinºi, am 
fost devastaþi. Dar asta face 
parte din trecut, acum luptãm 
pentru titlul 2009. 

Rep.: Oamenii care au fãcut 
lucruri mari în sport vorbesc 
despre o viziune, o viziune 
legatã în general de o linie de 
finish. Care este imaginea 
dumneavoastrã a liniei de 
sosire în acest an? 
T.B.: Eu nu mã concentrez 
asupra finalului. Eu ºi echipa 
mea luãm totul pas cu pas. 
Calea cãtre victorie este mult mai 
importantã decât victoria. Dacã 
în fiecare zi facem lucruri bune, 
la sfârºit inevitabil vom avea un 
rezultat de care sã fim mândri.

Rep.: Cãrui fapt i se datoreazã 
revenirea dumneavoastrã la Cluj-
Napoca?
Tab Baldwin: Revenirea mea se 
datoreazã în primul rând 
managementului de la ½U½ 
Mobitelco, lui Mircea Cristescu ºi 
sponsorilor noºtri. Ei fac lucrurile 
corect, mã respectã ºi nu existã 
nicio îndoialã cu privire 
la integritatea lor. Mi-au 
dat în primire o echipã 
de rând, pe care sã o 
transform în 
campionanã. 
În al doilea rând, am 
revenit ºi din cauza 
fanilor extraordinari din 
Cluj. Ei ne-au susþinut 
ºi ne-au iubit, iar 
suportul arãtat de ei sezonul trecut 
a fost cel mai bun din toatã cariera 
mea de antrenor. 

Rep.: Aþi preluat echipa târziu ºi 
aþi dus-o în finalã. Simþiþi cã aveþi 
darul de a îndruma, de a 
antrena?
T.B.: Am fost norocos sã am un 
tatã antrenor de baschet. Am 
învãþat de la el filosofia victoriei. Nu 
fac compromisuri în alegerea 
jucãtorilor mei. Dacã nu eºti o 
persoanã bunã, nu faci parte din 
echipa ½U½ Mobitelco. Dupã 26 de 
ani de antrenorat, simt cã am 
acumulat destulã experienþã încât 
sã fac alegerile potrivite. Anul trecut 
am avut un grup de jucãtori care au 
fãcut lucruri extraordinare, însã 
simt cã nu le-a fost dat destul credit 
pentru ce au reuºit sezonul trecut. 

Rep.: Credeþi cã în sezonul 
acesta aveþi echipa 
necesarã pentru a câºtiga 
campionatul?
T.B.: Cred cã avem destul 
talent ºi calitate încât sã 
devenim campioni. Este 
important  felul în care acest 
talent se va manifesta ºi va 

evolua spre succes sau 
dimpotrivã. Pânã acum, 
jucãtorii mei sunt 
dispuºi oricãror 
provocãri, dar mai sunt 
altele de înfruntat pânã 
sã ne putem numi cu 
adevãrat o “echipã de 
baschet”.

Rep.: Mike Krzyzevski 
spunea cã MUNCA ÎN 
ECHIPÃ este frumuseþea 
baschetului. Cum descrieþi 
munca în echipã la ½U½ 
Mobitelco?
T.B.: Sunt total de acord cu 
afirmaþia lui Mike Krzyzevski ºi 
cred cã esenþa muncii în 
echipã este urmãtoarea: pune 
nevoile echipei înaintea 
nevoilor personale ºi în felul 
acesta  echipa va fi oglinda 
tuturor nevoilor mebrilor ei. O 
echipã este um amalgam ºi 
forþa echipei este datã de 
implicarea fiecãrui membru al 
ei. Este un principiu foarte 
simplu, dar, din pãcate, în ziua 
de astãzi este din ce în ce mai 
greu sã gãseºti oameni gata 
sã punã interesele celorlalþi 
înaintea intereselor proprii. 

Tab Baldwin

Tab Baldwin, antrenorul care i-a dus pe clujeni la doar câteva minute de titlul de campioni 
în sezonul trecut, þinteºte sus. Cel mai sus. Baldwin, care spune cã este susþinut sutã la sutã 
de managementul lui “U” Mobitelco, vrea titlul ºi cu gândul acesta vine ºi la Sibiu. 
Americanul recunoaºte cã respectã publicul sibian ºi a acordat un interviu în exlusivitate 
pentru CSU Fans Magazin.

Rep.: Din experienþa dumneavoastrã, 
cât de important este managementul 
unei echipe ca aceasta sã facã 
performanþã?
T.B.: Un management bun este necesar 
pentru starea de bine a jucãtorilor. De 
asemenea, fãcându-i sã înþeleagã cã fac 
parte dintr-un club ºi trebuie sã-i 
serveascã interesele. Cluburile nu existã 
ca jucãtorii sã aibã un loc de muncã. Ele 
existã pentru a satisface nevoile societãþii, 
pentru a câºtiga competiþii, iar jucãtorii - ca 
ºi angajaþii - trebuie sã împlineascã 
aceastã dorinþã a societãþii. Jucãtorii 
muncesc pentru club ºi managementul 
trebuie sã le asigure cele mai bune condiþii 
de muncã. 

Rep.: Ce gânduri aveþi cu privire la 
meciul Sibiu-Cluj ºi cum vã pregãtiþi 
pentru el?
T.B.: Din puþina mea experienþã în 
România, ºtiu cã existã o rivalitate istoricã 
între cele douã cluburi ºi existã multe 
sentimente la mijloc. Respect 
managementul, staff-ul tehnic ºi 
palmaresul lor ºi de aceea ºtiu cã e un 
adversar dificil. ªtiu deasemenea cã 
publicul sibian este unul de excepþie, care 
cere performanþã echipei pe care o 
susþine, deci aºa o sã simþim presiunea. 
Se poate întâmpla orice, sezonul fiind abia 
la început. Venim la Sibiu sã facem un 
meci bun, pentru a avea la final o ºansã la 
victorie. 

Rep.: Existã vreun jucãtor de la Sibiu de 
anul trecut sau de anul acesta pe care 
v-ar plãcea sã-l aveþi la echipã?
T.B.: Nu pot spune nimic despre jucãtorii 
de anul acesta, pentru cã nu i-am vãzut 
încã. Anul trecut, însã, au existat niºte 
jucãtori buni. Oricum, sunt egoist când 
vine vorba de jucãtori ºi acum sunt 
interesat doar de jucãtorii mei, bãieþii care 
poartã culorile clubului ½U½ Mobitelco. 

Rep.: Existã vreun mesaj pe care aþi 
vrea sã-l trimiteþi suporterilor sibieni?
T.B.: Nu aº putea sã spun ca am vreun 
mesaj. Sunt sigur cã ei au însã destule 
mesaje pentru noi. Ei creeazã o atmosferã 
incendiarã, pe fondul unei rivalitãþi ºi mai 
mari. Sperãm ca în final sã fim toþi 
satisfãcuþi de un joc bun. 

Fãrã eticã, orice sport se transformã în 
wrestling profesionist…o ruºine faþã de fanii 
care îºi susþin echipa ºi în care se investesc 
dragoste ºi bani. Dupã mine, etica în sport 
înseamnã un joc în care ambele echipe sã aibã 
ºanse egale fãrã ca ORICE alt factor exterior 
sã intervinã în rezultatul final. 



  Bambale Osby: 
“Nu ai voie sã-þi pleci capul!”

in
te

rv
iu

 re
al

iz
at

 d
e I

ul
ia

 F
lo

ca

“În alte domenii, îþi poþi pierde casa sau job-ul pentru o greºealã, dar în sport, ai 
întotdeauna ºansa sã te revanºezi la urmãtorul meci, chiar la urmãtoare posesie. Pur ºi 
simplu, nu ai voie sã-þi pleci capul!” – este filozofia de învingãtor cu care Bambale Osby, 
jucãtorul clujenilor, vine în Sala Transilvania. 

cã echipa urma sa joace în FIBA 
EuroCup ºi pentru cã simþeam 
cã Tab o sã ma foloseascã, 
ajutându-mã sã mã dezvolt.

Rep.: Ai vreun model în 
baschet? Vreun idol care te 
inspirã?
B.O.: Estetic vorbind, trebuie sã-
l amintesc pe Ben Wallace. 

Tehnic vorbind, mai degrabã 
Ron Artest, datoritã pãrþii de 
atac practicate de el. 

Rep.: Care sunt armele tale ca 
sportiv, mai precis ca jucãtor 
de baschet? Ce aduci 
echipei?
B.O.: Eu aduc rapiditate jocului, 
forþã sub panou ºi pun mult 
suflet în ceea ce fac. 

Rep.: Cum îþi  gãseºti 
motivaþia în momentele grele?
B.O.: Orice s-ar întâmpla, nu 
trebuie exagerat. O înfrângere 
este o înfrângere, fie cã pierdem 
la 30 de puncte, fie cã pierdem 
la un punct, dar trebuie sã te 
gândeºti cã îþi poþi îndrepta 
greºeala. În alte domenii, îþi poþi 
pierde casa sau job-ul pentru o 

Rep.: Spune-ne mai multe 
despre Bambale Osby. Când ai 
început sã joci baschet ºi cine 
te-a inspirat în alegerea acestui 
sport?
Bambale Osby: Am început sã 
joc pe când aveam 7-8 ani, 
împreunã cu ceilalþi copii de pe 
strada mea. Fãceam concursuri, 
care pereche de fraþi 
era cea mai bunã. Au 
fost vremuri frumoase, 
de care îmi amintesc 
cu plãcere. Am ajuns 
apoi sã jucãm pentru 
diferite ºcoli ºi licee, iar 
eu am fost singurul 
norocos sã ajung sã 
joc ºi la facultate. Cât 
priveºte inspiraþia, nu 
pot spune cã m-a inspirat ceva 
anume, pur ºi simplu a fost ceva 
de moment, dar unul dintre 
antrenorii mei din AAU, Antoine 
Exum, a fost cel care m-a învãþat 
cã baschetul îmi poate face viaþa 
mai bunã. El m-a antrenat de la 12 
la 16 ani, iar la 15 ani, când mi-am 
pierdut tatãl, el a avut un rol foarte 
important în dezvoltarea mea. 

Rep.: Cum ai ajus sã semnezi 
cu ½U½ Mobitelco Cluj-Napoca?
B.O.: Dupã ce aspiraþiile mele 
cãtre NBA s-au nãruit, am început 
sã mã gândesc serios unde o sã 
ajung peste hotare. Agentul meu 
s-a strãduit ºi într-un final i-a gãsit 
pe Mircea Cristescu ºi pe 
antrenorul Baldwin ºi a început sã 
“pledeze” pentru cazul meu. Am 
ales sã vin la Cluj ºi pentru faptul 

pierde casa sau job-ul pentru o 
greºealã, dar în sport, ai 
întotdeauna ºansa sã te 
revanºezi la urmãtorul meci, 
chiar la urmãtoare posesie. Pur 
ºi simplu, nu ai voie sã-þi pleci 
capul!

Rep.: Ai fãcut un meci 
extraordinar cu Dinamo (19 

puncte, 13 recuperãri, 3 
assisturi, douã steal-
uri, douã capace etc). 
La ce te gândeºti în 
momentul în care intri 
în teren, în momentul în 
care te lupþi pentru o 
recuperare?
B.O.: Încerc în general 
sã îi fac pe adversarii mei 
sã înþeleagã cã îi 

aºteaptã un meci greu, sã îi fac 
sã înþeleagã cã nu o sã aibã o 
viaþã uºoarã cu mine ºi sã-ºi 
aminteascã de mine.

Rep.: Cum vezi meciul cu 
Sibiul? Ceva pregãtiri 
speciale?
B.O.: Sincer sã fiu, nicio 
pregãtire specialã. Nu mã 
gândesc niciodatã la echipa 
adversã, ci mã gândesc cã, 
dacã practici o apãrare bunã ºi 
mai ºi marchezi, la final, ieºi 
câºtigãtor.

Rep.: Ce obiective ai pentru 
sezonul în curs?
B.O.: Sã devin mai bun 
individual, sã fiu mai bun ca ºi 
parte a echipei ºi împreunã cu 
aceasta. 

În fiecare zi când mã trezesc ºi respir aerul 
României, simt cã sunt în locul potrivit.  
Am ezitat la început, din cauzã cã nu ºtiam 
ce o sã mã aºtepte, nu cunoºteam pe nimeni 
care sã mai fi fost în România. Dupã ce am 
ajuns în Cluj ºi am vãzut cât de frumos este, 
mi-am dat seama cã avea sã-mi 
placã sã fiu aici. 

Bambale Osby
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Începând cu 1 octombrie, Federaþia 
Românã de Baschet pune în aplicare un 

nou regulament la meciurile interne. 
Modificãrile faþã de vechiul regulament 

au fost publicate pe site-ul oficial al FRB, 
www.frb.ro. CSU Fans Magazin face un 

rezumat al acestora.

Noul regulament – 
ca sã înþelegi mai bine baschetul
Regula driblingului:
Dacã un jucãtor aruncã mingea intenþionat în panou (fãrã a fi 
încercare de aruncare la coº) se considerã cã a fãcut un 
dribling, astfel încât el are voie doar sã paseze sau sã arunce 
la coº dupã ce mingea îi revine din panou, dacã aceasta nu a 
fost atinsã în prealabil de alt jucãtor.

Regula paºilor:
Dacã un jucãtor este întins pe teren ºi recupereazã mingea, nu 
se considerã paºi. De asemenea, nu se considerã paºi dacã 
jucãtorul care are mingea cade neintenþionat cu ea, chiar dacã 
aceastã cãdere atrage dupã sine alunecarea jucãtorului pe 
parchet. Se considerã însã abatere de paºi dacã, dupã cãdere, 
jucãtorul se rostogoleºte sau încearcã sã se ridice þinând 
mingea în mânã.

Regula celor 8 secunde:
Aceasta se aplicã doar þinând cont de numãrãtoarea arbitrului, 
neþinându-se cont de afiºajul ceasului de 24 de secunde. În 
intervalul de 8 secunde, atât mingea cât ºi posesorul ei trebuie 
sã se afle în terenul advers, iar cel care joacã mingea trebuie 
sã fie cu ambele picioare în terenul advers.

Regula celor 24 de secunde:
- Dacã semnalul sonor se declanºeazã atunci când mingea 
se aflã în aer, se considerã abatere în cazul în care mingea nu 
atinge inelul ºi este recuperatã ofensiv sau atinsã de un jucãtor 
aflat în ofensivã, chiar dacã recuperarea a fost reuºitã de un 
jucãtor aflat în defensivã.
- Dacã mingea se câºtigã de cãtre echipa aflatã deja în 
posesia ei în urma unei situaþii 1-1, deci posesie alternativã, 
cronometrul de 24 de secunde nu se reseteazã, echipa care 
are posesia având la dispoziþie pentru atac doar secundele 
rãmase din acþiunea precedentã. Cronometrul se reseteazã 
dacã în urma posesiei alternative echipa adversã primeºte 
mingea.

Regula “teren”:
- Nu se considerã abatere dacã un jucãtor revine cu un picior 
sau cu ambele picioare în terenul de apãrare dupã ce a sãrit 
din terenul de atac ºi în aer a prins mingea venitã de la 
adversar.
- Nu se considerã abatere dacã la repunerea 1-1 de la 
începutul meciului un jucãtor care nu a luat parte la repunere 

sare din terenul advers în terenul lui, iar în aer prinde mingea. Se 
considerã cã în momentul câºtigãrii posesiei de cãtre echipã, 
mingea se afla în terenul de apãrare.
- Se considerã abatere atunci când un jucãtor repune mingea, 
iar cel care o primeºte sare din terenul de atac în cel de apãrare 
cu ambele picioare sau doar cu un picior. Abaterea survine în 
urma faptului cã posesia era în terenul de atac ºi a revenit în cel 
de apãrare.

Regula intervenþiei la minge când aceasta se aflã în 
traiectorie spre coº
- Se considerã abatere sancþionatã cu acordarea punctului ºi 
acordarea unui fault tehnic jucãtorului care a comis-o atunci când 
în urma ultimei aruncãri libere (sau a unei aruncãri 
suplimentare), un jucãtor introduce mâna prin inel pentru a evita 
coºul. 
- Se acordã 2/3 puncte (dupã caz) când un jucãtor din apãrare 
introduce mâna prin inel ºi atinge mingea în încercarea de a o 
juca.

Dubla greºealã :
Dacã în urma unei faze de atac se înscrie un coº, arbitrul A 
fluierã fault ofensiv, iar arbitrul B fault defensiv, se considerã 
dublã greºealã. Coºul nu este valabil, iar mingea se acordã 
echipei aflate în atac, fãrã resetarea timpului de atac.

Greºealã antisportivã:
- Se considerã greºealã antisportivã contactul din spate sau din 
lateral în încercarea de a opri un contraatac în situaþia în care 
între atacant ºi coº nu se mai aflã niciun apãrãtor.
- Contactul sancþionat cu fault asupra unui jucãtor din echipa 
care are posesia mingii, chiar dacã mingea nu a fost încã repusã 
în teren. Se considerã cã jucãtorul care a faultat a încercat sã 
obþinã un avantaj prin a nu permite pornirea cronometrului de 
joc.

Greºealã tehnicã:
- Se considerã greºealã când un jucãtor încearcã sã obþinã un 
avantaj prin mijloace incorecte, de exemplu simularea unui fault 
prin cãdere sau când un jucãtor instigã publicul împotriva 
arbitrului.
- Rotirea excesivã a coatelor în vederea intimidãrii adversarului 
poate fi sancþionatã cu greºealã, chiar dacã în urma acþiunii nu s-
a produs nici un contact.

de Cãlin Gãvozdea
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