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CSU Sibiu vs Energia Rovinari (în tur: 105:94)

CSU Ploieşti vs BC Timişoara (84:73)-s-a disputat vineri

Timba Timişoara vs CSM Oradea (63:92)-s-a disputat sâmbătă

Steaua CSM Bucureşti vs Gaz metan Mediaş (79:74)-partidă amânată

U BT Mobitelco Cluj vs Concordia Chiajna (105:77)- s-a disputat sâmbătă

SCM U Craiova vs Farul Constanţa (89:37)-s-a disputat ieriBC Mures Tg. 

Mureş vs BCM U Piteşti (84:74)-se dispută astăzi

Liga Naţională de Baschet masculin, sezonul 2013-2014

etapa a XVI-a, 31.01-03.02.2014

Energia Rovinari

Prezentarea loturilor

CSU Sibiu

CLASAMENT

1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CSU Sibiu
BC Mureş Tg. Mureş
U Mobitelco BT Cluj
SCM U Craiova
CSU Ploieşti
CSM Oradea
Energia Rovinari
BC Timişoara
BCM U Piteşti
Steaua CSM Bucureşti
Gaz Metan Mediaş
Timba Timişoara
Farul Constanţa
Concordia Chiajna

15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
14
15
16
15

12/3
11/4
10/5
9/6
10/4
10/4
9/6
8/7
8/7
7/8
6/8
2/13
1/15
1/14

1283:1063
1347:1164
1244:1150
1190:1094
1189:1012
1175:1004
1300:1190
1283:1215
1153:1081
1128:1084
1171:1056
1026:1245
846:1582
1015:1410

27
26
25
24
24
24
24
23
23
22
20
17
17
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ştiri pe scurt
LN de baschet masculin în cifre:

   

Victorii importante, la Oradea şi cu Mureş
CSU Sibiu a reuşit duminica trecută o victorie 
extrem de importantă, la Oradea, împotriva echipei 
locale CSM. Echipa noastră s-a impus cu scorul de 
84 la 75 (14-17, 27-17, 22-16, 21-25). Pentru CSU au 
marcat: Bojovic 26p (1x3), 7 reb., Ceskovic 22p 
(4x3), Lee 12p, 9 reb., Šarović  9p (1x3), 9 reb., 
Calotă 8p (2x3), Nelson 4p, Austin 3p. O altă 
victorie foarte importantă a favoriţilor nostri am 
consemnat-o miercuri 29.01, împotriva celor de la 
BC Mureş, scor 77-75.FELICITĂRI!

Puncte marcate media/meci
M.Bojovic (Sibiu)

M.Bojovic (Sibiu)
G.Martinic (Mureş)

G.Martinic (Mureş)

N.Petrovic (Chiajna)

Recuperări
A.Vuletic (ex-Chiajna)

C.Lee (Sibiu)

T.Nicoară (Oradea)

Pase decisive
G.Watson (Rovinari)
B.Cuic (Cluj)
Z.Iovanovici (BC Timişoara)

Eficienţă
A.Vuletic (ex-Chiajna)

media/meci

media/meci

media/meci

21.00
18.91
18.73

 13.62
 9.50
 9.13

5.50
5.80

5.43

26.92

21.00

20.27

Liderii campionatului:

Partide
disputate

Victorii
gazde

Victorii
oaspeţi

Puncte 
marcate

Media de puncte
marcate/meci

104

63

41

16.198

157.26

Redactor-şef:
Ovidiu Matiu

Foto:
www.matiu.ro
DTP:

Datele de disputare a partidelor se pot modifica

*Pentru mai multe detalii, vizitaţi zilnic www.csufans.ro

Redactori:
Radu Mușoaie
Adrian Micinic
Ana Duţu
Adrian Voinescu
Adrian Popa
Andrada Comănici

Următoarele partide pentru CSU Sibiu*:
LNBM, etapa a XVII-a, , U Mobitelco BT Cluj vs duminică 09.02.2014, ora 20:15 CSU Sibiu
LNBM, etapa a XVIII-a, sâmbătă 15.02.2014,  vs Concordia ChiajnaCSU Sibiu
LNBM, etapa a XIX-a, sâmbătă 22.02.2014,  vs Timba TimişoaraCSU Sibiu

4.Giordan Lee Watson
5.Porter Silvanus Troupe
8.LouisDarby Jr.
9.Adrian Roşu
10.Emin Jazvin
11.Konstantinos Kakaroudis
12.Cătălin Vlaicu
14.Daniel Tudosă
15.Claudiu Alionescu
21.Tal Kalpelesz
24.Barîş Aktaş

Antrenor: Florin Nini

4.Cristian Ban
5.Milos Bojovic 
6.Vlad Ţîncu
10.Victor Diaconescu
11.Octavian Popa Calotă
12.Devon Austin
13.Robert Šarović
15.Cristian Crăciun 
20.Kyle Nelson
22.Sorin Răducan
25.Matija Ceskovic
35.Christopher Wayne Lee

Antrenor: Miodrag Perisic

Călin Găvozdea



 

„CSU Sibiu nu înseamnă doar 
antrenori, jucători ci şi suporteri, 
spirit, culorile galben-albastru”

Rep.: Spune-ne cum ai intrat în contact 
cu baschetul şi cum a fost drumul tău în 
această lume?

H.F.: Primul meu contact cu baschetul a 
fost ca practicant al acestui sport, la vârsta 
de 9 ani, am început să joc la CSS Sibiu 
sub îndrumarea lui Tolea Podvarcu. Apoi 
am urmat etapele junioratului, U14, U16, U 
18 cu prof. Ludu şi cu prof. Fleşeriu, iar la 
terminarea junioratului am renunţat să mai 
joc, m-am ocupat mai mult de şcoala, de 
studiu.

Rep.: Pentru o perioadă lungă de timp ai 
lucrat în televiziune. Cum ai ajuns de la 
baschet la televiziune?

H.F.: În paralel cu facultatea am început să 
lucrez în televiziune, au fost vreo 6-7 ani în 
care am colaborat cu diverse posturi 
locale - Cinemar, Antena 1 Sibiu şi apoi 
ProTv Sibiu. Deja din acea perioadă am 
revenit mai aproape de CSU Sibiu din 

Puţini sunt cei care ştiu că Horaţiu Floca, 
directorul sportiv al CSU Sibiu, a cochetat în 
anii copilăriei şi ai tinereţii cu baschetul. A 
renunţat la acesta pentru a-şi clădi o carieră în 
mass-media în cadrul căreia a activat timp de  
aproximativ 7 ani. Dragostea pentru baschet şi-
a spus cuvântul însă, Horaţiu acceptând 
propunerea clubului sibian de a i se alătura. La 
mai bine de un deceniu de la acea decizie, 
directorul sportiv al “vulturilor” afirmă cu 
tărie că nu regretă niciun moment alegerea 
făcută.
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 reporter sportiv şi chiar pot 
spune că "am participat" la cele 
2 titluri de campioană ale CSU 
Sibiu (95 şi 99), dar eram în 
spatele camerei video. În 2003 a 
venit propunerea de la Mircea 
Vulc de a lucra pentru CSU Sibiu, 
am acceptat-o şi iată că au trecut 
peste 10 ani... De fapt, nici nu am 
simţit cum au trecut...

Rep.: Ce te-a determinat să te 
întorci la prima ta dragoste, să 
continui alături de CSU Sibiu si 
să renunţi la atâţia ani în 
televiziune? Ai regretat vreun 
moment decizia de a renunţa la 
presă şi a reveni la baschet?

H.F.: Decizia de a renunţa la 
mass-media am luat-o cu puţină 
strângere de inimă, dar apoi

Horaţiu Floca: 



de Andrada COMĂNICI

candidat din partea CSU Sibiu, 
că am avut susţinerea lui Mircea 
Vulc şi probabil şi pentru că mi-a 
fost apreciată activitatea de 
până acum în baschet. Sper să 
îmi aduc şi eu aportul la 
dezvoltarea baschetului sibian şi 
romanesc, asta vom vedea peste 
4 ani când se va încheia 
mandatul actualului Birou 
Federal. La FRBaschet sunt parte 
a unei echipe, împreună vom 
încerca să ridicăm nivelul 
baschetului românesc, împreună 
vom lua deciziile (cele mai bune, 
sper) şi tot împreună le vom 
implementa. 

Rep.: În final, care este mesajul 
pe care doreşti să îl transmiţi 
celor care susţin echipa din 
tribune, dar, de ce nu, chiar şi 
echipei alături de care ai 
petrecut mai mult de un 
deceniu?

H.F.: Cei 10 ani de CSU Sibiu mi-
au demonstrat că avem suporteri 
fideli, dedicaţi, oameni care vin 
de o viaţă la meciurile CSU Sibiu. 
Ma bucur când văd şi mulţi tineri 
în tribunele Săli Transilvania, sper 
să fie alături de noi şi de acum 
înainte. Pentru că, până la urmă, 
CSU Sibiu nu înseamnă doar 
antrenori, jucători şi conducere, 
CSU Sibiu înseamnă şi suporteri, 
spiritul, culorile galben-albastru.

nu am regretat nimic, m-am adaptat la noul 
job care în acelaşi timp este şi hobby pentru 
mine. Iar aceasta îmi oferă satisfacţii în 
fiecare zi, merg cu plăcere la muncă, nu am 
simţit niciodată vreun moment de saturaţie 
pe plan profesional. 

Rep.: Care e cea mai frumoasă amintire 
care te leagă de CSU Sibiu?
H.F.: Sunt multe amintiri plăcute din cei 
peste 10 ani de CSU Sibiu, nu vreau să mă 
limitez la ceva punctual. Faptul că am intrat 
în contact cu multe persoane, am ajuns să 
lucrez cu diverşi oameni, mi-am făcut o 
mulţime de prieteni şi cunoştinţe prin 
intermediul baschetului, consider că este cel 
mai frumos lucru, principalul câştig al meu în 
cei 10 ani de CSU Sibiu. 

Rep.: Consideri că anii petrecuţi în presă 
te-au ajutat în vreun fel în experienţa ta 
alături de clubul Sibian?
H.F.: Consider că anii petrecuţi în media au 
avut un rol important în dezvoltarea mea, 
experienţa acumulată în acea perioadă m-
a ajutat ulterior, am putut  să îmi dezvolt 
relaţiile inter-umane care apoi mi-au prins 
bine în activitatea de la CSU Sibiu.

Rep.: De curând ai fost ales membru al 
Biroului Executiv al FRB. Consideri asta o 
încununare a muncii depuse în domeniul 
baschetbalistic? Şi cum âi-ai dori să poţi 
îmbunătăţi baschetul românesc prin 
intermediul acestei noi poziţii ocupate?
H.F.: Faptul că am ajuns să fac parte din 
Biroul Federal al FRBaschet este în primul 
rând o consecinţă a  faptului că am
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6NBA
de Adrian POPA

Definiţia fineţii
              Cei care urmăresc NBA-ul de măcar zece ani au remarcat cu siguranţă schimbările de regulament care au determinat 
schimbări de stil în joc. Cei care urmăresc NBA-ul încă din anii 90, sau chiar dinainte, pot spune cu siguranţă că este cu totul alt joc. 
              Kobe Bryant remarca într-un interviu recent că în prezent jocul are mai multă “fineţe”. Folosind acest cuvânt în înţelesul lui 
principal, și anume rafinamentul în execuţii al jucătorilor de astăzi din NBA, poate fi un compliment. Contextul și dezvoltarea 
ulterioară a subiectului a adus însă “fineţea” din zona rafinamentului în zona delicateţii. Pentru că aici a vrut de altfel să ajungă 
unul dintre cei mai buni jucători din NBA în acest moment și un viitor membru al Hall of Fame. Să sublinieze că în acest moment liga 
este una în care jucătorii s-au transformat în adevărate bibelouri de porţelan, care se pot sparge la cea mai mică atingere. 
             “Jocul e mult mai puţin fizic, iar unele faulturi flagrante care se fluieră sunt de-a dreptul hilare” spune Bryant, care se 
declară un adept clar al jocului “smash-mouth, old school” pe care l-a urmărit atunci când bătea la porţile NBA-ului și care se 
joacă pe orice playground din Statele Unite. 
              Această “fineţe” a jocului le-a permis și jucătorilor mai puţin talentaţi să se remarce în ligă, consideră Bryant, pentru că 
aceștia au avut parte de o apărare mult mai permisivă și mult mai ușor de depășit în relaţia unu la unu, adică exact acolo unde 
jucător de talia lui Bryant excelează. 
             Regula “controlului cu mana” (hand-check rule) a fost introdusă în sezonul 2004-2005. Dacă până atunci un apărător avea 
voie să ţină mâna pe adversar oriunde pe teren, avea voie să-l “controleze” pe acesta în permanenţă. Acum acest lucru se poate 
întâmpla doar în apropierea panoului sau “pentru scurte momente fără a afecta mișcarea în teren a adversarului”. 
             Înainte de această regulă, apărătorul avea două avantaje. Putea să-și încetinească cât de cât adversarul cu mâna și putea 
să controleze mai bine în ce directie pleca acesta, să-l “simtă” mai bine. Însuși Kobe a profitat din plin de această nouă regulă, 
abia introdusă pe atunci, când a reușit celebrul meci de 81 de puncte în 2006.
            Această regulă a fost introdusă din acest sezon și în NCAA, stârnind aprige dispute printre antrenori înainte de debut, unii 
considerând că sporește spectacolul, iar ceilalţi că omoară spiritul combativ al jocului.
            Dacă regula controlului cu mâna a deschis calea către un joc mult mai fluidizat, înăsprirea regulii faulturilor flagrante a 
definitivat-o. Practic NBA-ul de astăzi, faţă de ceea ce se juca în anii 1990, reprezintă un eveniment de wrestling, comparat cu o 
gala profesionistă de box la categoria grea. 
            După regulamentele de astăzi, întreaga echipă de Bad Boys a lui Chuck Daly ar fi fost eliminată probabil în mai puţin de 
jumătate de meci, mai ales într-o dispută cu miză uriașă cum erau celebrele dueluri cu Chicago Bulls. 
            Iar duelurile de sub panou dintre Patrick Ewing și Hakeem Olajuwon ar fi lipsit cu desăvârșire pentru că ambii ar fi petrecut 
mult timp pe bancă pentru problem cu faulturile.  
            Paradoxul este că deși jucătorii sunt mult mai puternici și mai bine pregătiţi fizic decât acum 10-20 de ani, iar metodele de 
antrenament și tehnologia actuală îi transformă aproape în niște roboţi, duelurile dintre ei par o scenă din Lacul Lebedelor.
            “Copiii de azi s-ar putea să fie destul de sensibili la stilul asta” a spus Kobe Bryant, întrebat fiind ce s-ar întâmpla dacă liga 
ar reveni la regulamentul și la stilul de joc de acum 20 de ani. 
             Copiii de atunci însă nu aveau nicio problemă, iar astăzi ajunsi adulţi, se simt oarecum păcăliţi că sportul lor preferat se 
transformă încet încet într-un eveniment “fin” lipsit de combativitatea și spiritul de luptă de odinioară.



7baschet european
de Adrian MICINIC

Cele mai importante momente baschetbalistice 
ale anului 2013 în Europa

 Anul 2013 a fost unul bogat în evenimente baschetbalistice. Pe plan european, la nivel înalt, s-au 
consemnat câteva lucruri cu adevărat importante pentru întreaga suflare baschetbalistică de pe continent. 
Este extrem de dificil de stabilit o ierarhie a valorii acestor întâmplări, astfel încât ordinea în care sunt 
prezentate cele mai semnificative povești oferite de sportul cu mingea la coș în anul calendaristic de curând 
apus este pur aleatorie.

1. Olympiacos Pireu 'bisează’

      Deși a trecut printr-o schimbare majoră, cea a băncii tehnice, Olympiacos Pireu a avut forţa de a cuceri 

pentru a doua oară consecutiv titlul la nivel de Euroligă. După triumful din sezonul 2011/12, sub comanda lui 

Dusan Ivkovic - singurul antrenor care a reușit să câștige acest trofeu pentru gruparea din portul Pireu până 

la sezonul 2012/13, a urmat un sezon cu destule greutăţi, dar în cele din urmă Georgios Bartzokas a devenit 

primul tehnician elen care câștigă cel mai râvnit trofeu din baschetul european la nivel de club.

          Cu un lot foarte puţin schimbat faţă de cel din sezonul precedent, dar cu antrenor nou, Olympiacos a 

avut forţa să-și apere trofeul mizând pe același joc în tranziţie pe faza ofensivă și cu o apărare ucigătoare în 

care singurul punct nevgralgic a fost superstarul Spanoulis. Un jucător de senzaţie pe faza ofensivă și care a 

făcut diferenţa atunci când a avut mingea în posesie.

2. Franţa cucerește prima medalie de aur în baschetul masculin la nivel de seniori

           Tony Parker și-a văzut împlinit visul. Acela de a cuceri medalia de aur la o competiţie de anvergură 

alături de echipa naţională. După trei titluri în NBA și câteva prestaţii respectiv rezultate solide atât la nivel 

de club cât și cu prima reprezentativă. fundașul originar din Belgia a condus naţionala Hexagonului spre cel 

mai bun rezultat din istorie. Pe bună dreptate, Parker a fost MVP-ul competiţiei în vreme ce Franţa a intrat 

definitiv în istoria sportului cu mingea la coș.

3. Zeljko Obradovic revine în baschet

           După un an de pauză, perioadă în care s-a odihnit și a vizitat acea parte a planetei care prin meseria 

sa nu are posibilitatea să o vadă, Zeljko Obradovic a revenit în prim plan. El a semnat un contract cu 

Fenerbahce Ulker Istanbul și astfel a reluat legătura cu Euroliga masculină, competiţie pe care a câștigat-o 

în număr record de opt ori. Ex-iugoslavul rămâne cel mai respectat și apreciat antrenor din baschetul 

european, unul cunoscut ca fiind extrem de complicat din punct de vedere tactic.

        Revenirea celui poreclit Zoc a atras atenţia asupra lui Fenerbahce întrucât majoritatea echipelor 

antrenate de Obradovic au câștigat Euroliga la primul sezon cu el la cârmă. Bugetul este foarte bun, însă 

lotul de jucători are o medie de vârstă destul de fragedă pentru ca Fener să devină principală favorită la 

trofeu.



de Ana DUŢU

8

Rep.: Cum v-aţi descoperit pasiunea 
pentru baschet şi la ce vârstă aţi început 
să practicaţi acest sport? 
F.N.: Am practicat multe sporturi încă de la 
o vârstă fragedă. Am început cu tenisul de 
câmp cu care am cochetat 2 ani, judo-ul şi 
apoi fotbalul şi am fost selecţionat în lotul 
lărgit al proiectului Luceafărul. Nu am 
continuat cu acest proiect deoarece am luat 
o notă mică la şcoală iar tatăl  meu nu m-a 
mai lăsat să merg la selecţia finală. Poate a 
fost destinul şi aşa am ajuns ca la 13 ani, 
deşi mic de statură, să mă înscriu la baschet. 
Mi-a plăcut jocul imediat dar şi faptul că 
tereneul fiind mai mic decât cel de fotbal, 
trebuia să colaborezi cu coechipierii pentru 
a ajunge să înscrii. Antrenorul cu care am 
lucrat încă de la început şi pentru care am 
un  mare respect este domnul Virgil 
Petrescu. Datorită dânsului am îndrăgit 
baschetul imediat şi am pus multă pasiune 
în ceea ce făceam. Jocul meu rapid dar şi 
faptul că înscriam cu uşurinţă de la distanţă 
m-a făcut să mă simt foarte bine pe terenul 
de baschet. Aşa am înţeles că făceam parte 
dintr-un sport în care comunicarea şi 
colaborarea dintre noi erau cheia 
succesului. 

Rep.: Care sunt cele mai mari bucurii pe 
care vi le-a adus baschetul sau cele mai 
frumoase momente ca şi jucător ?
F.N.: Un moment de care îmi aduc aminte cu 
plăcere este câştigarea medaliei de bronz 
în cadrul Campionatului Universitar de la 
Bucureşti. Îmi amintesc că eram conduşi cu 
14 puncte şi că meciul era considerat ca 
fiind deja pierdut. În acele momente domnul 

antrenor Hanşa Constantin m-a introdus în 
teren probabil în ideea de a-mi da şansa să 
fac şi eu  minute. Am înscris două coşuri de la 
distanţă ,am dat câteva pase bune iar echipa 
şi-a revenit şi am câştigat pe final. Aceasta 
este cea mai frumoasă amintire deoarece 
atunci am obţinut prima medalie ca jucător 
dar şi pentru că am simţit că am avut un rol 
decisiv în câştigarea acelui  meci deoarece la 
final am primit felicitări atât de la coechipieri 
cât şi de la spectatori. Am simţit atunci pentru 
prima dată satisfacţia oferită de un meci de 
baschet. 

Rep.: Ce v-a determinat să alegeţi cariera 
de antrenor ?
F.N.: Cariera de antrenor am început-o relativ 
devreme, la 25 de ani. Am avut debutul, 
dacă-l pot numia aşa, în liceu când doamna 
Vasiliu, profesoara de educaţie fizică, trebuia 
să înscrie echipa de baschet în campionatul 
liceelor. În momentul acela liceul nostru nu 
avea tradiţie în baschet iar specializarea 
dânsei era gimnastica aşa că m-a chemat şi 
m-a întrebat dacă doream să mă ocup de 
echipă. Era ştiut faptul că eu practicam 
baschetul în mod organizat la CSŞ. Am 
acceptat propunerea dânsei şi am întrebat-o 
cum să fac să iau şi nişte  băieţi de la clasele 
a 11 a şi a 12 a eu fiind în clasa a 10 a. Dânsa 
mi-a spus ceva ce m-a speriat dar care m-a 
şi ambiţionat în egală măsură. Mi-a spus aşa 
: « dacă nu eşti în stare să-i aduci în sală 
atunci  nu  vei fi în stare nici să-i faci să te 
asculte şi să se antreneze cu tine ».  Nu ştiu 
cum am reuşit însă până la urmă jumătate din 
echipă era formată din băieţi mai mari decât 
mine. Mai mult decât atât i-am convins să 

Florin Nini : 
„Baschetul este un sport în care 
comunicarea şi colaborarea reprezintă 
cheia succesului .”
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rămânem în fiecare zi după şcoală pentru a 
ne antrena câte o oră deoarece îmi doream 
mult să câştigăm câteva meciuri. Rezultatul a 
fost uimitor pentru mine care m-am implicat 
total. Nu aveam experienţa unui antrenor şi îi 
învăţam pe coechipierii mei ceea ce făceam 
eu la echipa de club. În cele din urmă 
pasiunea şi munca mea au învins. În acel an 
am câştigat campionatul liceelor, am câştigat 
cupa inspectoratului şi ne-am calificat în faza 
zonală.Am câştigat-o şi pe aceasta şi am 
ajuns în  faza naţională. Am câştigat locul trei 
şi ne-am întors ca nişte mici eroi pentru liceul şi 
profesorii noştri. Am aşezat cupele în vitrina 
liceului. Anul următor am mai adăugat încă 
una şi aşa a început povestea…
Interesant este faptul că de foarte multe ori la 
antrenamente începeam să le dau indicaţii 
coechipierilor mei din divizia B.Aici trebuie să-
i mulţumesc domnului Virgil Pertescu care m-a 
încurajat şi m-a ţinut lângă dânsul.M-a învăţat 
multe şi tot dânsul a fost cel care a spus că ar 
fi bine să mă apuc de antrenorat atunci când 
a aflat de rezultatele obţinute cu echipa din 
liceu. La 25 de ani am preluat CSU Galaţi de 
la domnul Hanşa Constantin care m-a 
recomandat decanului de atunci, domnul 
Dîrbu Dumitru. La 27 de ani promavam cu 
CSU Galaţi în divizia A. Aşa a început 
aventura  mea în Liga Naţională de Baschet.

Rep.: Care este filozofia dvs ca si antrenor ?
F.N.:  Ca şi antrenor sunt adeptul jocului în 
viteză iar acest lucru se datorează probabil şi 
caracterului meu vulcanic. Îmi place jocul în 
viteză, cu ritm şi decizii luate încă din faza de 
tranzitie, îmi place să văd că echipa este 
implicată total în apărare. Cred că apărarea 
arată cel  mai  bine atitudinea unei echipe. 

Rep.: Care sunt cele mai mari staisfacţii pe 
care vi le a adus cariera de antrenor ? 
Putem vorbi despre un obiectiv al dvs ca şi 
antrenor ? 
F.N.:Am avut nenumătratre satisfacţii de-a 
lungul timpului dar cu toate acestea consider 
că nu am ajuns acolo unde îmi doresc. Un 

moment de referinţă în cariera mea îl 
reprezintă calificarea 
Echipei CSM Târgovişte în sferturile 
Euroligii feminine şi vorbim aici de prima 
participare a unei echipe româneşti în 
Euroligă. Alte momente din carieră care 
mi-au adus satisfacţii şi pe care aş vrea să 
le amintesc ar fi câştigarea primului meu 
titlu de campion naţional la senioare şi 
două cupe ale României obţinute tot cu 
CSM Târgovişte dar şi titlul de 
vicecampion. Pe această cale aş vrea să 
mulţumesc staff-ului echipei CSM 
Târgovişte pentru şansa acordată dar şi 
pentru colaborare. Rezultate am obţinut şi 
ca antrenor secund şi aş aminti aici finala 
Cupei Romaniei şi locul trei obţinute cu 
Steaua .Ca antrenor în cadrul clubului 
Phoenix am obţinut 7 din cele 11 medalii 
ale clubului şi am crescut  câteva generaţii 
de baschetbalişti care au ajuns în prima 
ligă. Până acum pot spune că am dat tot 
ce am putut baschetului dar sunt conştient 
că mai am multe de arătat şi de oferit în 
munca mea cu jucătorii. Deasemenea 
consider ca mai am multe de învăţat în 
baschet însă am energia necesară pentru 
a o face şi pentru a ajunge acolo unde îmi 
doresc. Sunt sigur că rezultatele nu vor 
întârzia să apară. 

Rep.: Aţi semnat un contract valabil 
pentru două sezoane cu CS Energia 
Rovinari. Care este obiectivul Energiei în 
acest prim sezon ?
F.N.: Obiectivul nostru este calificarea în 
playoff, un obiectiv bun în contextul 
campionatului actual. Sezonul viitor ne 
dorim calificarea pe poziţiile 1-4. Cred că 
ne-am fixat nişte obiective destul de 
îndrăzneţe şi deloc uşoare ţinând cont de 
faptul că în ultimile două sezoane nu a 
fost posibilă accederea în playoff dar şi 
de investiţiile făcute de cluburi pentru a 
obţine rezultate cât  mai  bune. 
În ceea ce ne priveşte nu cred că ne va fi 
uşor însă avem o echipă competitivă şi că 
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putem realiza aceste obiective.

Rep.: După 14 partide disputate Energia 
Rovinari ocupă poziţia cu numarul 6 în 
campionat cu 9 victorii şi 5 înfrângeri. În ce 
termeni aţi vorbi despre evoluţia echipei 
până în momentul de faţă?
F.N.: După părerea mea echipa s-a comportat 
mulţumitor în prima parte a campionatului. Se 
putea un rezultat şi mai bun dar nu 
întotdeauna primim ceea ce ne dorim. A 
contat foarte mult faptul că am făcut o echipă 
aproape nouă, avem zece jucători noi, dar şi 
faptul că eu am lipsit  puţin în perioada de 
pregătire deoarece am fost implicat şi în 
pregătirea echipei 
naţionale. Cu toate că în momentul de faţă ne 
situăm pe o poziţie bună mai sunt aspecte pe 
care vreau să le pun la punct. E nevoie de 
multa muncă şi de implicarea totală a 
jucătorilor care sincer vorbind au toată 
consideraţia mea. Cred că am în lot jucători 
buni, dornici să muncească iar acest lucru a 
contat foarte mult şi ne-a ajutat să ne sudăm 
destul de repede ca şi echipă. Acesta este  
motivul pentru care nu am operat schimbări în 
pauza competiţională. Trebuie totuşi să mai 
urcăm o treaptă, sa ne consolidăm jocul în 
apărare şi să avem evoluţii constante iar acest 
lucru  nu este posibil decât prin implicarea 
totală a grupului. O echipa trebuie să 
înţeleagă nu doar că este important să 
execute ci de ce este important sa execute şi în 
special cum trebuie să execute.  

Rep.: Spunetaţi într-un alt interviu că sunteţi 
« adeptul unui joc de contraatac, de tranziţie 
care place ochiului ». Cum aţi caracteriza 
jocul Energiei în acest context ?
F.N.: Suntem în acest moment pe locurile 
fruntaşe ale clasamentului din punct de vedere 
al jocului ofensiv. În concluzie cred că am reuşit 
să implementez jocul de contraatac şi de 
tranziţie în cardul echipei şi cu toate că mai 
sunt detalii de pus la punct mă declar mulţumit 
de acest aspect.

Rep.: Sunteţi un bun cunoscător al 
fenomenului baschetbalistic românesc 
deoarece v-aţi dedicat întreaga viaţă 
acestui sport. Ce aţi schimba respectiv 
îmbunătăţi în baschetul românesc ?
F.N.: Schimbarea pe care aş propune-o eu 
ar presupune un nou sistem care însă ar 
depinde foarte mult de sistemul de 
învăţământ.Orice program sportiv am 
implementa ne vom lovi de programul 
şcolar mult prea stufos şi cu prea multe 
materii. Bineînţeles că ne trebuie un sistem 
de pregatire şi promovare a juniorilor care 
să fie performant şi care să producă 
jucători şi o investiţie metodica şi 
financiară pentru acest gen de proiecte. 
Foarte multe tări din Europa transferă 
jucători străini şi aduc spectacolul în sălile 
lor  însă nu neglijează creşterea de 
jucători autohtoni. În ţara noastră în 
schimb, avem doar câteva centre în care 
se lucrează bine şi asta nu din cauză că 
se investeşte ci pentru că există acolo 
oameni pasionaţi de acest sport.  În 
competiţiile europene,la categoriile de 
juniori, nu suntem învinşi mereu de 
diferenţeele fizice ci de cele conceptuale. 
În Europa, la16 ani jucătorii au cunoştinţe 
pe care noi le dobândim abia la18. 
Cunoştinţele baschetbalistice, nivelul de 
efort şi ritmul de joc diferă mult faţă de 
ceea ce se întâmplă la noi. Îmbucurător 
este totuşi faptul că vin din ce în ce  mai  
mulţi copii la baschet şi că numarul 
cluburilor a crescut considerabil.Cred că 
este momentul unei mai bune organizări 
care să ne ofere rezultate şi să arate ca 
aceste cluburi sunt eficiente.

Rep.: Un mesaj pentru suporterii sibieni.
F.N.: Vreau în primul rând să vă felicit 
pentru atmosfera creată, pentru tradiţia 
pe care aţi dezvoltat-o dar şi pentru 
educaţia de care daţi dovadă. Sunteţi 
nişte suporteri minunaţi iar Sibiul trebuie 
să fie mândru că are oameni şi suporteri 
ca voi. 
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          Baschetul feminin sibian nu mai este reprezentat la nivel de senioare 
de ani buni, de când CAS Magic se afla în prima divizie și avea în 
componenţă doar jucătoare formate la Sibiu în pepiniera CSȘ. De atunci s-
au scurs câţiva ani, Magic a fost nevoită să se retragă din cauza 
problemelor financiare, iar antrenorul şi cele mai multe jucătoare și-au 
căutat echipe unde să își poată continua cariera, iar altele s-au retras la 
vârste prea fragede, din păcate.  Antrenorul Dan Fleșeriu a avut un drum 
ascendant cu performanţe din ce în ce mai valoroase, acum aflându-se la 
cârma echipe CSM Târgoviște, pe locul al treilea în Liga Naţională 
Feminină, cu șanse de a cuceri titlul naţional.
        Cele mai reprezentative jucătoare ale Sibiului s-au îndreptat spre alte 
zări, mai calde din punct de vedere al sportului și al susținerii lui, iar anul 
acesta s-au reîntâlnit în competiţia internaţională numită Liga Feminină 
Central Europeană (CEWL). Este vorba despre Alexandra Uiuiu și Elisabeth 
Pavel, prima evoluând pentru CSU Alba Iulia, iar a doua la Flying Foxes 
SVS Post Viena (Austria). Ambele sunt piese importante în angrenajele 
echipelor din care fac parte, jucând minute multe și având statistici bune, 
astfel fiecare și-a ajutat echipa să lupte cu șanse pentru calificarea în faza 
următoare a competiţiei. Echipa din Alba Iulia are o linie de clasament cu 3 
victorii și două înfrângeri, iar cea din Viena cu tot atâtea victorii, dar și 3 
înfrângeri aflându-se pe locurile al doilea și al treilea al grupei din care se 
califică primele trei. De notat că din grupă mai fac parte echipele ICIM 
Arad, Piešťanské Čajky (Slovacia) și VALOSUN KP Brno (Cehia).
     În această competiţie, Alexandra, de pe postul de extremă, are o medie 
de 17,1 minute/meci jucate cu un total de 21 de puncte înscrise și cu un 
procentaj de 37,5% la aruncările de 3p, cea mai bună prestaţie având-o 
chiar în meciul împotriva fostei ei colege, contribuind cu 11 puncte, 3 
recuperări și 4 intercepţii la zestrea echipei ei.
         Elisabeth, un centru puternic, este o piesă importantă în angrenajul 
echipei din Viena. În CEWL are o medie de 28.1 minute/meci, 15,2 puncte, 
17,3 eficiență, 49,3% la aruncările de 2 puncte, recordurile fiind de 25p, 
chiar în ultimul meci jucat în grupă împotriva ICIM Arad, respectiv 13 
recuperări și un indice de 33 la capitolul eficienţă, tocmai în meciul 
împotriva echipei din Alba Iulia disputat la începutul lunii decembrie având 

Două sibience în competiţiile internaţionale

Baschet feminin 
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o contribuţie decisivă la victoria 75-71 a vienezelor. 
       Jocul retur dintre CSU Alba Iulia și Flying Foxes SVS Post Viena va avea 
loc în data de 5 februarie 2014 chiar la Alba Iulia, o ocazie de a le vedea pe 
cele două sibience evoluând pentru echipele lor. 
În loc de concluzie:
          Din evoluţiile celor două sportive Alexandra Uiuiu și Elisabeth Pavel, 
precum și din prestaţia fostului lor antrenor Dan Fleșeriu se poate lesne 
remarca faptul că Sibiul, în speţă Clubul Sportiv Școlar, produce și lansează 
sportive și antrenori de valoare care reușesc să facă faţă cu succes la un 
nivel înalt, fapt ce atesta munca eficientă și dăruirea celor implicaţi în 
baschetul juvenil. La acest club se muncește cu pasiune, se depun eforturi 
mari din partea sportivelor și din partea antrenorilor, iar rezultatele la nivel 
de juniori sunt foarte bune, cu echipe calificate și medaliate la fazele 
naţionale ale competiţiilor.
       Păcat că munca acestor oameni inimoși nu are continuitate la nivel de 
seniori tot în Sibiu, orașul atât de pasionat de baschet! Păcat că cele mai 
multe dintre talentele Sibiului agaţă ghetele în cui tocmai în momentul în 
care ar trebui să facă pasul spre marea performanţă! Păcat că nu se 
găsesc sibieni capabili să înţeleagă și să susţină acest fenomen și să 
continue munca acestor oameni deosebiţi! Păcat! Păcat! Păcat!
       

Baschet feminin 



6

Playoff sau 
playout?

Etapa a 20-a din Divizia A aduce în faţa celor de la CSU Atlassib 
Sibiu una dintre echipele în ascensiune în acest sezon, 
CSM Oradea.
 
Cel puţin până la finalul primei părţi a sezonului, orădenii păreau să 
nu aibă prea mari emoţii în a obţine calificarea în playoff, dar 
lucrurile s-au schimbat odată cu primele meciuri din retur. În primele 
trei partide din 2011, trupa lui Cristian Achim a înregistrat două 
înfrângeri în deplasare, în faţa echipelor bucureştene, ceea ce i-a 
adus în zona fierbinte a luptei pentru un loc între primele 8 echipe la 
finalul sezonului regulat. 

Sibienii, cu cuţitul la os

De cealaltă parte, situaţia gazdelor pare mult mai dificilă, după un 
tur de campionat foarte slab. În plus, şi în retur lucrurile par să nu 
stea foarte bine, în ciuda celor trei transferuri făcute în pauza de 
iarnă. Echipa lui Audrius Prakuraitis a pierdut două dintre meciurile 
disputate în deplasare, la Cluj şi la Ploieşti, şi a câştigat neaşteptat 
de greu în primul meci susţinut în Sala Transilvania în acest an în faţa 
nou-promovatei BC Perla Harghitei Miercurea Ciuc. 

Orădenii au de partea lor omogenitatea, componenţa echipei 
suferind foarte mici transformări în ultimii doi ani şi, în plus, nu s-a 
făcut niciun trasfer la Oradea în pauza de iarnă. Gazdele mizează, 
în schimb, pe LeVar Seals, care rămâne cel mai bun aruncător de la 
distanţă în acest sezon, chiar dacă în meciul precedent de pe teren 
propriu a reuşit o singură aruncare din 13 încercări. În plus, antrenorul 
lituanian are în lot 6 străini, deci poate alege dintre aceştia pe cei 
mai în formă 5 jucători pentru meciul cu CSM Oradea. 

În meciul din tur, CSM Oradea a câştigat la o diferenţă categorică, 
scor 88 – 70, având 3 jucători, Mitchell, Schatchner şi Maric, care au 
marcat fiecare 16 puncte, iar Mandic şi Topchov au reuşit câte 12 
puncte. De cealaltă parte, LeVar Seals a fost cel mai bun marcator al 
sibienilor în meciul de la Oradea, cu 19 puncte, în timp ce Cristi 
Crăciun a terminat meciul cu 15 puncte, iar Earl Brown a reuşit 14.

de Adi VOINESCU

fan-shop

Tricou Fruit of the Loom, 
mărimi disponibile M, L, XL

22 RON

Mini Eşarfă

10 RON

Eşarfă

20 RON

Minge din piele sintetică
pentru interior si exterior

mărimea 5

40 RON

Şapcă

20 RON
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Tibor Pleiss, reprezentantul categoriei 
pivoţilor clasici

  Euroliga masculină este o competiţie în care tot mai rar întâlnim 
jucători clasici de poziţia 5. Multe echipe, fie ele de top sau de pluton, 
optează pentru pivoţi undersize (scunzi), dar cu o calitate atletică 
impresionantă. De regulă acestui profil corespund jucătorii de culoare, în 
general proveniţi din NCAA, NBDL sau chiar NBA. Adică după ce s-au 
format în Statele Unite ale Americii. 
         Nu are rost să discutăm acum deosebirile între modul în care este 
crescut un jucător de baschet în Europa și unul din SUA. Diferenţele sunt 
enorme, iar unul dintre aspecte constă în construirea fizicului. În Statele Unite 
ale Americii, tinerii sportivi primesc în primul rând sarcini cu privire la partea 
fizică și atletică a sportului. De abia ulterior se trece la munca specifică. În 
Europa lucrurile sunt exact pe dos.
            Astfel, Europa pare să se adapteze la nivel de seniori. O face în sensul 
în care recrutează jucători deosebit de atletici și disciplinaţi, care își vor lăsa 
sufletul pe terenul de baschet, fiind dispuși să lupte pentru orice minge, să 
alerge mai puternic și sară mai sus. Totul pentru a fi primul la minge. Această 
mentalitate i-a ridicat la rangul de staruri în Euroligă pe Kyle Hines, 
Stephane Lasme, James Gist, Marcus Slaughter, Joey Dorsey și lista poate 
continua.
         Între aceștia răsare tot mai rar câte un jucător care să corespundă 
celuilalt profil. Cel al pivotului clasic. A trecut vremea în care fiecare echipă 
căuta jucători înalţi pe care să îi formeze și cărora să li se imprime stilul 
pivotului clasic. Iar atunci când totuși un astfel de jucător își face loc între cei 
mai buni trebuie să îl remarcăm și să îl apreciem.
          Bine-nţeles cei mai mulţi dintre dumneavoastră îl adoră pe Ante Tomic. 
Centrul croat al Barcelonei, care îi face pe cei mai în vârstă să-și amintească 
de Arvydas Sabonis sau Vlade Divac și de vremurile în care pivotul ridica 
baschetul la rangul de artă. Eleganţă, tehnică pură de pivot, execuţii 
superbe, cu mâna întinsă parcă în nori și cu o lejeritate incredibilă de a mânui 
mingea atât în dribling cât și prin modul în care o pasau.
          De această dată vreau să vă aduc la cunoștinţă numele unuia dintre 
cei mai atrăgători tineri pivoţi clasici în baschetul european. Numele lui este 
Tibor Pleiss.
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        Germanul de 2.13 metri, născut pe 2 noiembrie 1989, corespunde 
profilului descris în precedentele paragrafe. Acesta a început baschetul la 
Koln, în Germania natală. După trei ani la nivel de seniori cu echipa din 
acest oraș, Pleiss a semnat cu Brose Baskets Bamberg, echipă alături de 
care a petrecut trei sezoane. Toate încheiate în calitate de campion al 
Germaniei. În paralel, a jucat un sezon la nivel de EuroCup, respectiv două 
la nivel de Euroligă. Între timp, Pleiss a jucat pentru echipele naionale ale 
Germaniei, atât la nivel juvenil, cât și la seniori.
        În vara anului 2012, Tibor a fost legitimat la Baskonia (cunoscută 
actualmente sunt denumirea de Laboral Kutxa). Clubul stabilit în Vitoria 
este cel mai important din zona Ţării bascilor. La primul sezon în Spania nu 
a strălucit. Nu a făcut-o nici în Euroligă. Totuși, a jucat 25 meciuri în cea mai 
importantă competiţie continentală și a avut medii de 5 puncte cu 4 
recuperări pe meci.
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