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, un nume 
 

cu o prezenţă notabilă pe piaţa de IT din
 

Sibiu
  

vine în întâmpinarea clienţilor săi, 

persoane fizice şi juridice,
 

cu noi
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servicii oferite prin noul magazin deschis în Calea Dumbrăvii 

Bl.30, parter.
 

Aici puteţi găsi articole din gama IT, conectică, calculatoare, accesorii IT&C,
 

electrocasnice mici, 

papetărie, consumabile ş.a.
 

Fiind situat într- o zonă centrală, acum găsiţi  mai aproape de dumneavoastră,
 

la magazinul TOP TECH   
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gamă largă de conectică, reţelistică  
 

şi produse electro IT.
 

Pentru cei care doresc să achiziţioneze produse în rate,
 

există posibilitatea plăţii eşalonate prin serviciul 

de credit direct din magazin.  De asemenea puteţi  beneficia de servicii extinse
 

 de garanţie prin care 

puteţi prelungi perioada de utilizare a  produselor 

 
electronice

 
până la patru 

 
ani 
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comercializează consumabile originale şi compatibile la preţuri accesibile,  cu livrare din stoc 

sau la comanadă şi pune la dispoziţia clienţilor săi şi serviciul de  

 

încărcare tonere
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e mereu aproape de clienţii  săi
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CSU Sibiu vs. BC Mureş Tg. Mureş

Dinamo Bucureşti vs. Energia Tg.Jiu (partida s-a disputat ieri)

Gaz Metan Mediaş vs. BCM U Piteşti (astăzi, ora 18:00)

Phoenix Galaţi vs. BC Timişoara (astăzi, ora 18:00)

SCM U Craiova vs. Steaua CSM EximBank Bucureşti (astăzi, ora 19:55, LIVE DigiSport)

CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj (mâine, ora 17:00, LIVE DigiSport)

Liga Naţională de Baschet masculin, sezonul 2015-2016

etapa a IV-a,  23-25 octombrie 2015
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Ştiri pe scurt
LN de baschet masculin în cifre:

Înfrângere la Cluj
CSU Sibiu a pierdut sâmbăta trecută, pe 
terenul celor de la U BT Cluj, cu scorul de 74 
la 77 (22-14, 19-28, 14-14, 19-21). Pentru 
echipa noastră au marcat: K.Hardy 18p 
(1x3), B.Lalovic 14p (1x3), O.Popa-Calotă 
10p (2x3), W.Paul 9p (1x3), M.Harrison 8p, 
L.Gilbert 6p, M.Klassen 5p, G.Păun 4p.

Puncte marcate media/meci

R.Kuksiks (Piteşti)

Recuperări
C.Eziukwu (Tg. Jiu)

F.Adamovic (Cluj)

F.Adamovic (Cluj)
K.Hardy (Sibiu)

M.Bozovic (Craiova)
B.Popescu (Craiova)

Pase decisive

A.W.Johnson (Craiova)
J.Threatt Jr. (Galaţi)

Filip Adamovic (Cluj)

M.Bojovic (Galaţi)

Eficienţă

media/meci

media/meci

media/meci

21.00
20.00
19.00

 11.67

7.00

6.00
6.33

25.00
19.67

19.67

19.67

Liderii campionatului:

Partide
disputate

Victorii
gazde

Victorii
oaspeţi

Puncte 
marcate

Media de puncte
marcate/meci

18

8

10

2.656

147,56

Redactor-şef:
Radu Mușoaie

Foto:
www.matiu.ro
Adi Bugariu

DTP:
Radu Leorda

Redactori:

Adrian Micinic
Adrian Popa
Cristina Radu
Alexandra Savu
Ramona Ramba
Claudiu Hila
Călin Turcu
Bogdan Brylynski
Adela Mohanu
Anişoara Duţu
Costin Marinescu
Sabin Gherdan

Următoarele partide pentru CSU Sibiu*:

Miercuri 28.10, LNBM, etapa a V-a, BCM U Piteşti vs. CSU Sibiu
Sâmbătă 31.10, LNBM, etapa a VI-a, CSU Sibiu vs. Energia Tg. Jiu
Sâmbătă 07.11, LNBM, etapa a VII-a, Phoenix Galaţi vs. CSU Sibiu

*CLASAMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CSM CSU Oradea
SCM U Craiova
Dinamo Bucureşti
U-BT Cluj
Steaua CSM Bucureşti
Gaz Metan Mediaş
BC Mureş
Energia Tg. Jiu
CSU Sibiu
Phoenix Galaţi
BC Timişoara
BCM U Piteşti*

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3/0
3/0
2/1
2/1
2/1
1/2
1/2
1/2
1/2
0/3
0/3
2/1

246:204
216:198
220:219
242:225
230:213
212:251
241:231
217:215
195:206
231:258
176:224
230:212

6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2

100%
100%
67%
67%
67%
33%
33%
33%
33%
0%
0%

67%

Loc Echipă MJ MC/MP MC/MJ C P

BC Mureş Tg. Mureş

Prezentarea loturilor

CSU Sibiu

4.Csongor Barabási 
5.Goran Martinic  
6.László Polyák
7.Ousmane Barro
8.Yurii Fraseniuk
10.Ivan Ivanovic
11.Goran Gajovic
14.Cristian Jakab
15.László Lázár
20.Lucian Tîbârnă
22.Mareks Jurevicius
50.Willie Kemp
   

0.Marek Klassen
2.Kevin Hardy  
4.Lawrence Gilbert  
5.Williams Mathias Paul 
6.Vlad Tincu  
7.Daniel Banciu  
8.Cornel Cioacătă  
11.Octavian Popa Calotă 
12.Georgian Păun  
15.Boros Lalovic  
20.Radu Vrîncian  
55.Michael Lee Harrison 

 8.00
8.00

W.Amis IV (Steaua)
K.Babkauskas (Dinamo)

Antrenor: Dan Fleşeriu Antrenor: Audrius Prakuraitis

   *datele de disputare ale partidelor de mai sus pot suferi modificări.
 Pentru detalii, vizitaţi zilnic www.csufans.ro                        

*BCM U Piteşti-echipă penalizată cu 3 puncte, conform deciziei FRB

Tudor Şt.Popa
Ovidiu Matiu
Mircea Damian
Teo Iuhas

http://www.matiu.ro
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Dragă cititorule,
 
            În cazul în care ai ţinut în mână și primul număr al acestei 
reviste, îţi spun că îmi pare bine să ne revedem, la 10 sezoane 
distanţă de acel moment și 150 de numere apărute. În cazul în 
care ţi-ai descoperit pasiunea pentru baschet mai târziu sau nu 
ai avut acces la numerele precedente și nici la ceea ce a 
însemnat noul fenomen CSU Fans, ai pierdut o parte dintr-o 
poveste frumoasă, dar pe care o să ai ocazia să o urmărești mai 
departe, în anii care vin.

           Pentru că această revistă e parte din ceea ce am numit "noul fenomen CSU Fans", 
apărut acum 10 ani, în toamna lui 2005. Spun "noul fenomen" pentru că fanii CSU au 
existat într-o formă organizată cu cel puţin 10 ani înainte de 2005 și au fost alături de 
echipă, au susţinut-o în meciurile de acasă și din deplasare cum nu a făcut-o nimeni 
altcineva până atunci, în baschetul românesc. Era perioada în care steagurile nu se 
tipăreau la Metropolis, ci se vopseau cu Galus în pivniţă, pe cearșafuri luate din casă. 
Când rolele se obţineau greu, cu rugăminţi multe la magazine. Când se făceau confetti 
din ziare vechi, nu se tăiau la tipografie. Când partea cea mai cool a unei coregrafii era 
când se aprindeau fumigene făcute din mingi de ping-pong și din rame de ochelari, iar 
atmosfera în “Aprozar” devenea irespirabilă. Ce vremuri…

           Apoi, suporterii CSU s-au reinventat în toamna lui 2005…Explodase numărul 
americanilor de culoare din campionatul naţional, meciurile au devenit mai 
spectaculoase din punct de vedere atletic, iar Sala Transilvania a devenit 
neîncăpătoare, apărând un fenomen greu de repetat de către orice alt sport de sală din 
România: sala plină cu o oră înainte de meci. Atunci, o mână de fani ai echipei au 
început să se întâlnească regulat, gândindu-se cum pot sprijini mai mult echipa și cum 
pot face mai spectaculoasă contribuţia suporterilor la spectacolul din teren.

           Prima iniţiativă a suporterilor care aveau să se reunească în 2006 în Asociaţia Al 
6-lea Jucător a fost tortul aniversar pentru jucătorul Darnell Clavon, de ziua sa de 
naștere. Surpriza a fost mare, iar gestul, o premieră, cel puţin în Sibiu. Și au urmat alte 
torturi dăruite pe teren, la un moment dat devenind un obicei. S-au pus bazele forumului 
suporterilor, locul de întâlnire virtual al fanilor, s-au gândit coregrafii noi, s-au conceput 
filme care sumarizau un sezon (primul astfel de film rămânând de referinţă), a apărut 
revista suporterilor, cea pe care o citiţi acum. CSU Fans Magazin a rezistat datorită 
contribuţiei Print Center și Top Tech. Suporterii au făcut steagul care acoperă toată 
tribuna galeriei, cu sprijinul Andu. S-au organizat întâlniri cu jucătorii, turnee de 
streetball între suporteri, la care participau și componenţii echipei, apoi Promovarea 
Baschetului în Școli, când mii de copii din Sibiu s-au întâlnit cu baschetbaliștii CSU. Au 

Editorial
de Claudiu HILA
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urmat Zilele Baschetului, când, pentru un weekend, în tot orașul se desfășura o 
sărbătoare a sportului cu mingea la coș (contribuţie majoră a Shopping City Sibiu și 
Metropolis). S-au realizat coregrafii 3D. 

           Totul a culminat cu recordul mondial, ceea ce a fost cel mai lung meci de baschet 
din lume, 80 de ore, acţiune care a avut un impact greu de anticipat înainte, acţiune care 
încă mai provoacă ecouri.

           În acești aproape 10 ani, am evoluat cu toţii (publicul și cei care am contribuit la 
acţiunile Asociaţiei Al 6-lea Jucător), ne-am maturizat (că sa nu spunem că am 
îmbătrânit), unii nu erau nici măcar majori când ne-am cunoscut, acum au slujbe 
respectabile, au apărut copii în familiile noastre, s-au întemeiat familii între suporteri. 
Această evoluţie are avantajele și dezavantajele ei, publicul a devenit mai avizat, s-a 
educat, nu mai e suficient să vezi slam-dunk-uri și alley-op-uri, ci vrei să vezi apărare, să 
vezi scheme în atac, nu ne mai mulţumesc scorerii care fac figuraţie în apărare, ci vrem să 
facă bine ambele faze ale jocului. 

           De mulţi ani, echipa este pe un trend descendent, din cauze pe care nu am timp să 
le descriu aici - și totuși, fanii sunt alături de echipă. În număr mai mic, dar aceștia sunt 
fanii adevăraţi, cei care vor fi întotdeauna lângă echipă, și la bine, și la rău. Nici noi, cei 
din Asociaţie, nu mai avem timp de toate proiectele. Toţi avem slujbe, familii, timpul pe 
care îl putem aloca acţiunilor fanilor este redus. Deocamdată… Cine știe cum, în anii 
următori, vor apărea alţi suporteri, altă generaţie, care va face ca fanii CSU să se 
reinventeze din nou și povestea să continue, mai frumos… Până atunci povestea 
continuă cu noi, pentru că “Noi merem vom fi aici…”

           Și când te gândești că totul a început cu un tort…



Avancronica Etapei
de Adrian MICINIC
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Avancronica etapei a IV-a

                   CSU Atlassib Sibiu vs. BC Mureş

         O partidă în care gruparea galben-albastră va avea oportunitatea să se 

revanșeze pentru eșecul suferit în faţa acestui adversar în primul tur al Cupei 

României. Totodată este un bun prilej pentru băieţii lui Dan Fleșeriu de a 

continua și construi pe baza jocului prestat la Cluj, în etapa precedentă.

        CSU încearcă, similar altor echipe schimbate din temelii, să crească de la un 

meci la altul. Cu o echipă complet modificată faţă de stagiunea anterioară, 

timpul nu este un aliat al sibienilor. Pe de altă parte, abilitatea oamenilor mari 

de a puncta din orice zonă a terenului face Sibiul un oponent mai mult decât incomod pentru orice echipă din 

LNBM.

       BC Mureș se prezintă la Sibiu în căutarea primului succes extern în actuala ediţie de campionat. 

Vicecampioana a obţinut mai multe victorii importante în ultima perioadă asupra Sibiului, pe lângă 

confruntarea din actuala ediţie a cupei adăugându-se și confruntarea din semifinala precedentei ediţii în 

competiţia eliminatorie. Se anunţă un meci cu deznodământ imposibil de prevăzut.

                Gaz Metan Mediaş vs. BCM U Pitești

       O partidă ce opune două echipe cu moral foarte bun după ultimele rezultate. Cu toate acestea, 

confruntarea are o favorită certă, echipa oaspete.

        Gazdele acestei partide vin după un succes foarte important la Târgu-Jiu. E posibil să fi fost cea mai mare 

surpriză a debutului de sezon. Gaz Metan s-a impus datorită celor zece reușite de pe semicerc cu un procentaj 

de peste 40% la acest procedeu. Mediaș este o echipă limitată din punct de vedere al opţiunilor la capitolul 

autohtoni. În schimb, pote fi extrem de periculoasă dacă poate să alerge și se pare că este în urcare din punct 

de vedere al formei sportive.

         Argeșenii au două victorii înlănţuite. Formaţia lui Jovica Arsic a învins atât cu ofensivă (100 puncte 

marcate la Galaţi), cât și cu apărare (60 puncte încasate la meciul cu Dinamo). E posibil ca BCM U Pitești să 

joace și de această dată fără Pedja Stamenkovic. Pe de altă parte, e posibil să se consemneze debutul lui 

Ghiţă Balmuș, ultimul jucător legitimat de alb-violeţi.

         BCM U Pitești are nevoie neapărată de victorie din cauza penalizării de trei puncte în clasamentul 

general. Mediaș poate surprinde, însă e de așteptat ca piteștenii să trateze meciul cu maxim de seriozitate 

având exemplul celor întâmplate la Târgu-Jiu.

                Dinamo București vs. Energia Târgu-Jiu

         O confruntare între două echipe radical opuse ca structură. Dinamo mizează pe un mix de jucători 

europeni, în vreme ce Energia contează pe un cvintet de jucători nord-americani. Ambele echipe au pierdut în 

etapa anterioară, astfel încât ne putem aștepta la o încleștare cu scântei, jucătorii ambelor formaţii dorindu-și 

să revină pe calea succesului. Firește, Dinamo are avantajul terenului propriu și al faptului că are o armă 

(aruncarea de pe semicerc), greu de contracarat de orice defensivă. În schimb, Energia vine după două 

înfrângeri și se află la ultimul meci înaintea debutului la nivel de EuroChallenge.

      Ultimele vești dinspre Târgu-Jiu nu sunt cele mai încurajatoare, astfel încât nu sunt excluse modificări în lotul 

de jucători. Pe de altă parte, oltenii vor începe o lungă perioadă cu două meciuri pe săptămână. Dinamo nu 

are presiune neapărat asupra rezultatului și se pare că se simte foarte bine pe teren propriu.
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               Phoenix Galaţi vs. BC Timișoara

         Sala Sporturilor Dunărea din Galaţi va fi gazdă pentru un meci ce opune două formaţii aflate în căutarea 

primului succes stagional. Ambele protagoniste au suferit câte cinci înfrângeri.

     Phoenix are avantajul terenului propriu, al unei omogenităţi superioare și a unei pregătiri individuale și 

colective în raport cu Timișoara. Instabilitatea existentă la formaţia oaspete este în continuare întrijorătoare. 

Alb-violeţii au pierdut șase jucători, pentru ca după alte două meciuri să rămână și fără antrenorul cu care au 

început sezonul.

         Gălăţenii ar trebui să manifeste o poftă de victorie dublată de sentimentul că acesta este meciul în care 

Phoenix poate să adune puncte în clasament. Timișoara nu a prea avut șanse până la această oră, dar 

adversarul din această partidă pare să fie cel mai accesibil de până acum. Totuși, o victorie a oaspeţilor este 

puţin probabilă.

             SCM U Craiova vs. Steaua CSM EximBank București

        Al doilea meci în această etapă ce programează o re-editare a confruntării din turul inaugural al Cupei 

României. SCM U Craiova are un parcurs perfect până la această oră în campionat și primește vizita 

principalei favorite la titlul de campioană a României. Se anunţă un meci atractiv, dar și cu scântei.

         Formaţia pregătită de Oliver Popovic este redutabilă în propriul fief. Startul pozitiv de campionat 

aduce la rândul său un plus evident formaţiei oltene întrucât este de așteptat ca publicul din Craiova să 

vină în sprijinul echipei de baschet. Experienţa este principalul avantaj al alb-albaștrilor, ea fiind secondată 

de o știinţă a jocului impresionantă pentru majoritatea componenţilor rotaţiei de bază.

      Steaua se confruntă deja cu probleme de lot și nu a avut întregul efectiv de jucători străini la dispoziţie 

pentru prea mult timp. Pe de altă parte, militarii au un evident plus de valoare individuală. Rămâne de văzut 

dacă acest lucru va fi dublat de un joc colectiv eficient. Până la această oră roș-albaștrii au rămas datori la 

acest capitol. În schimb, calitatea individuală poate să aducă rezultate.

        Craiova are tot ce-i trebuie pentru a se impune în acest meci. Rămâne de văzut dacă oltenii găsesc soluţia 

potrivită pentru al 6-lea străin, deoarece de la venirea lui Bogdan Popescu rolul lui Marko Djurkovic a devenit 

minim. Steaua ar putea resimţi problemele de efectiv într-un astfel de meci, dar are suficientă calitate și dispune 

de multe opţiuni, graţie unui contingent însemnat de jucători români.

            CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca

       Runda a IV-a programează un al doilea duel ardelenesc atractiv. Pe lângă încleștarea de la Sala 

Transilvania, etapa de la finele acestei săptămâni propune duelul dintre CSM CSU Oradea și U BT Cluj. Acesta 

se desfășoară la Arena Antonio Alexe.

        Este un duel între o echipă ce se străduiește să revină între fruntașele campionatului, respectiv una care în 

ultimii ani a investit masiv, dar nu a reușit să avanseze în careul de ași în precedentele trei ediţii de campionat. 

Partida opune două echipe cu rotaţii adânci ce sunt interesate de faza de apărare. Pe de altă parte, ambele au 

avut destule momente în care jocul nu a fost la cel mai înalt nivel, lucru explicabil tocmai prin faptul că antrenorii 

preferă rotaţiile lungi, dezavantajul acestora fiind că jucătorii intră în ritm mai greu din moment ce au un număr 

de minute limitat.

       Echipa din Cluj pornește cu prima șansă în aproape toate meciurile pe care le dispută și nu întâlnește pe 

Steaua în această ediţie de campionat. Așadar, inclusiv la Oradea, favorită este trupa lui Marcel Ţenter. Totuși, 

Oradea are destule arme și e greu să joci împotriva bihorenilor tocmai pentru că nu știi de unde vine pericolul.

Avancronica Etapei
Adrian MICINIC
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de Cristina RADU

interviu

Reporter: Fanii sunt curioşi să afle mai multe 
despre tine. Te rog să ne spui câteva cuvinte.

Pepe Silva: Ei bine, m-am născut cu mult timp 
în urmă în Villanueva de Córboba în sudul Spaniei. M-
am mutat în Valencia pentru a studia şi am locuit aici 
până în 2012, atunci când am decis să plec în străinătate 
şi să îmi încep cariera în baschet. Hobby-ul meu este, 
desigur, sportul! Îmi place să alerg, să înot şi, de 
asemenea, atunci când timpul îmi permite, îmi place să 
joc tenis şi baschet cu prietenii. Cu toate acestea, ceea ce 
îmi place cel mai mult  este să-mi petrec timpul liber 
jucându-mă cu fiul meu.

Rep.: Povesteşte-ne cum a fost perioada 
petrecută în Euroliga feminină şi în Campionatul 
Spaniei.

P.S.: Lucrez în baschet de 20 de ani. Sunt 
norocos pentru că am avut ocazia de a lucra cu diferite 
categorii în baschetul masculin, de la U14 la prima divizie 
în Spania şi în diferite alte ţări. Experienţa din Euroliga 
feminină a fost uimitoare şi, deşi am făcut asta timp de 

doar patru ani, am jucat trei finale şi am câştigat una dintre ele. Oportunitatea de a lucra cu cei 
mai buni jucători din lume şi la cluburi atât puternice cum sunt Ros Casares şi Fenerbahce a fost 
extraordinară. 

Rep.: Ce aşteptări ai de la CSU Sibiu?
P.S.: Am aşteptări mari, avem o echipa nouă, talentă şi cu mult potenţial, dar, desigur, 

întotdeauna există loc pentru îmbunătăţiri. De asemenea, avem un staff grozav, aşa că sunt sigur 
că fanii vor veni la meciurile noastre şi nu vor fi dezamăgiţi. 

Rep.:Când crezi că echipa va atinge formă fizică dorită?
P.S.: Obiectivul meu este că echipa să fie într-o condiţie fizică bună la începutul 

sezonului şi să încerce să-l menţină pe tot parcursul campionatului, iar apoi vom lucra la viteză şi 
rezistenţă pentru ca în play-off să fim în cea mai bună condiţie fizică posibilă. 

Rep.:Te rog să ne povesteşti un moment amuzant pe care ţi-l aminteşti din cariera ta.

 P.S.: Sunt o mulţime de momente amuzante. Îmi amintesc de un tânăr jucător american, 
căruia  clubul din Valencia, i-a pus la dispoziţie o maşină nou-nouţă. El a luat-o, a condus-o  iar 
a două zi a venit foarte supărat la antrenament. L-am întrebat care e problema şi mi-a spus că 
maşina merge foarte rău, este lentă si atunci când accelerează era foarte zgomotoasă! Am mers 
cu el să verificăm. Maşina era nou-nouţă şi nu părea deloc stricată. Am urcat, iar când am 
început să conduc m-a întrebat ce fac cu SCHIMBĂTORUL DE VITEZE?!  “Schimb viteza”, am 
răspuns. “De ce, nu este automată?” a întrebat. Timp de două zile a condus maşina în viteză a 
doua, crezând că are cutie de viteze automată!!! 

Jose Silva Moreno: 
“Oportunitatea de a lucra cu cei mai buni jucători din lume şi la cluburi atât de 

puternice precum Ros Casares Valencia şi Fenerbahçe Istanbul a fost extraordinară”
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     Reporter: Povesteşte-ne câteva lucruri despre tine.
    Barro Ousmane: Numele meu este Ousmane Barro. M-am născut în Dakar, Senegal, 
în vestul Africii. Locuiesc în Statele Unite ale Americii din anul 2000. Am studiat la liceul 
“Julian” din Chicago, iar în facultate am studiat la Universitatea Marquette.
     Rep.: Unde ai mai jucat înainte de a veni în România?
     B.O.: Am jucat în Polonia pentru Gornik Walbryzch, în Ungaria pentru Syolnoki Olaj şi 
la Zob Ahan Isfahan în Iran. Primul meu sezon în Franţa l-am jucat în liga a doua la JL 
Bourg-en-Bresse, iar cel de-al doilea sezon din Franţa am jucat în prima ligă la echipa 
Orleans Loiret. Înainte de a veni în România la BCM U Piteşti am jucat în Japonia la Link 
Tochigi Brex.
      Rep.: Care este obiectivul tău pentru acest sezon?
      B.O.: Obiectivul este mereu acelaşi. Să încercăm să câştigăm cât mai multe meciuri.
      Rep.: Ai o amintire amuzantă din campionatul românesc?
     B.O.: Cea mai amuzantă amintire are legătură cu Sibiul, mai exact cu Octavian Popa 
Calotă. Sezonul trecut am aruncat cu mingea în pieptul lui Calotă, drept urmare am fost 
penalizat cu fault antisportiv. În întreaga carieră baschetbalistică am avut 3 greşeli 
antisportive, şi toate au fost împotriva lui Calotă :)
      Rep.:Ce îţi place să faci în timpul liber?
      B.O.:În timpul liber îmi place să citesc ştiri şi să mă uit la filme.
      Rep.:Cu ce alt campionat în care ai activat poţi să compari campionatul românesc?

      B.O.:Campionatul românesc seamănă cu cel din Iran. Toate echipele se luptă până în 
finală.
       Rep.:Ce mesaj le transmiţi faniilor sibieni?
    B.O.:Fanii sibieni sunt precum fanii mureşeni, cunoscători de baschet. Ei îşi susţin 
echipa pe tot parcursul sezonului, şi pentru asta îmi scot pălăria în faţa lor.

Ousmane Barro: 
“În întreaga carieră baschetbalistică am avut 3 greşeli antisportive, 

şi toate au fost împotriva lui Octavian Popa-Calotă”

Nume: Ousmane
Prenume: Barro
Data naşterii: 7 decembrie 1984
Naţionalitate: senegaleză
Post: Pivot (centru)
Echipe anterioare: Gornik Walbrzych 
(Polonia), Szolnoki Olaj ( Ungaria), 
Zob Ahan Isfahan (Iran), Orleans Loiret 
(Franţa), Link Tochigi Brex (Japonia), 
BCM U Piteşti (România),foto: www.totalbaschet.rofoto: www.totalbaschet.rofoto: www.totalbaschet.ro
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           Din dorinţa de a crește pepiniera de juniori 
a Cubului Sportiv Universitar Sibiu, am decis să 
invităm copiii care iubesc acest sport și își doresc să 
îl practice, la antrenamente specializate.
           Antrenorul juniorilor de U14 urmează să 
coordoneze o nouă grupă de copii și îi invită pe cei 
născuţi în 2006, 2007 și 2008, care își doresc să 
joace baschet, să ne transmită un e-mail la adresa 
office@csusibiu.ro , cu datele personale si datele 
de contact, pentru a fi înscriși la una dintre selecţiile 

care vor fi organizate, luna aceasta, de CSU Sibiu.
           ”Îi așteptăm pe copiii care iubesc baschetul la cursurile de iniţiere pe care le pregătim 
pentru cei nascuţi între 2006 și 2008. De asemenea, ne dorim să completăm lotul Under 14, 
echipa de copii născuţi în 2002, cu câţiva jucători iar dacă sunt doritori, îi așteptăm și pe ei. La 
cei care sunt născuţi în 2002 există însă o condiţie, și anume, să aibă talia peste 1,75m”, a 
declarat Alexandru  Rubint, antrenorul 
CSU Sibiu U14.
           Cei selectaţi vor participa, ulterior, 
la antrenamentele special programate, 
de două ori pe săptămână.
           Înscrierile pentru selecţie se 
primesc până la data de 31 octombrie 
2015. Mai multe informaţii puteţi obţine 
de la antrenorul juniorilor, Alexandru 
Rubint, tel: 0748/190.277.

Anunţ selecţie jucători CSU Sibiu

Astăzi, toată sala o galerie!

Haaaai CSSSSSUUUU, 
Hai CSU Sibiu o viaţă voi cânta
Şi cât mi-ar fi viaţa de grea
Când intru-n sală, uit orice şi cânt aşa:
Hai CSU, echipa mea
Doar pentru voi o viaţă-ntreagă voi 
cânta.
Toată viaţa, cât voi trăi
Eu voi cânta doar CSU Sibiu!
Cântaţi şi voi/Cântăm şi noi

Cântaţi cu noi/Cântăm cu voi
Pentru Sibiu o viaţă-ntreagă 
campioni/Campioni
Şi cât ne-ar fi/Şi cât ne-ar fi
Viaţa de grea/Viaţa de grea
Când intru-n sală uit orice şi cânt aşa:…
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Întâmplări din cariera de antrenor a lui Dušan Ivković

         Dušan Ivković este un nume de 

legendă pentru baschetul european. 

Un antrenor imens, care a făcut 

performanţă atât la cârma echipei 

naţionale, cât și în baschetul de club. 

În rândurile de mai jos voi scrie câteva 

lucruri mai puţin cunoscute publicului 

din România interesat de subiectul 

baschet.

           În vârstă de 71 ani (va aniversa 

72 ani de viaţă pe 29 octombrie), cel 

poreclit "Duda" antrenează în prezent pe Anadolu Efes Istanbul, una dintre forţele 

baschetului turcesc și o pretendentă la supremaţie în sportul cu mingea la coș din 

Europa la nivel de club în sezonul 2015/16.

         "Duda" este fratele mai mic al lui Slobodan "Piva" Ivkovic. Acesta s-a stins din 

viaţă în urmă cu 20 de ani, la vârsta de 58 ani. El este apreciat pentru că a fost unul 

dintre primii antrenori din spaţiul ex-iugoslav cu rezultate pe plan continental. A 

antrenat pe Radnicki Belgrad, formaţie alături de care a câștigat Cupa Cupelor în anul 

1977, respectiv a fost semifinalist al Cupei Campionilor (actuala Euroligă) în 1973. De 

asemenea, Slobodan Ivkovic a fost primul antrenor născut și educat în Iugoslavia, care a 

optat să se specializeze și să se perfecţioneze în domeniul antrenoratului în SUA. El este 

considerat adevăratul părinte al baschetului iugoslav, fiind fondator și creator al școlii 

de baschet iugoslave, considerată în prezent drept una legendară și care produce 

necontenit în ultimele decenii jucători de talie pentru Euroligă și NBA.

        Pe de altă parte, Dušan Ivković este cel care conduce din umbră școala de 

antrenori sârbească. El nu are o funcţie oficială, însă orice decizie se ia în cadrul 

colegiului antrenorilor de baschet, începând de la numirea tehnicienilor la echipele 

naţionale și continuând cu programele implementate la fiecare categorie de vârstă, ori 

luarea deciziilor la nivel de conducere în cadrul colegiului antrenorilor, toate aceste 

decizii se aduc după consultarea în prealabil a lui "Duda".

        Ivković este prieten de familie cu Zeljko Obradović. Cei mai titraţi antrenori din 

baschetul ex-iugoslav, au o relaţie încă de la sfârșitul anilor 80, atunci când Ivkovic 

antrena naţionala Iugoslaviei, iar Obradović era jucător. "Duda"  a rămas impresionat 

de interesul manifestat de Zeljko, acesta scriindu-și absolut toate antrenamentele pe 

care le-a făcut cu toţi antrenorii sub comanda cărora a jucat. Dorinţa de muncă, 

pasiunea și intersul manifestate de Obradović l-au convins pe Ivković că acesta este 

omul care poate să ridice nivelul baschetului ex-iugoslav și european. Cei doi au avut 

v

v
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multe dueluri ca adversari, în special în baschetul grecesc și turcesc. Ei sunt rivali și în 

prezent, Obradovic pregătind pe Fenerbahce, iar Ivković pe Anadolu Efes. În pofida 

rivalităţii sportive, cei doi și familiile acestora sunt în relaţii cordiale, petrecând multe 

vacanţe împreună.

            O întâmplare mai recentă vine să confirme încă o dată că pentru Dušan Ivković 

viaţa începe și se termină cu baschetul. Acesta are probleme cardiace și acestea se 

pare că îl supără foarte mult pe legendarul antrenor. El a fost nevoit ca la începutul 

săptămânii precedente să se deplaseze la Belgrad, acolo unde a fost supus unei 

intervenţii chirurgicale. Ivković s-a externat la trei zile după operaţie și a ales să 

călătorească în Franţa, acolo unde s-a alăturat echipei sale, Anadolu Efes. "Duda" a 

condus gruparea din Istanbul spre victorie în etapa inaugurală a sezonului 2015/16 la 

nivel de Euroligă, scor 89-77, asupra campioanei din Hexagon, Limoges.

                Palmares impresionant

          Ivković a câștigat Euroliga de două ori, în 1997 și 2012. În ambele rânduri a 

triumfat la cârma lui Olympiacos Pireu. De asemenea a câștigat alte trei competiţii 

continentale rezervate formaţiilor de club. Este vorba despre Cupa Saporta (în anul 

2000 cu AEK Atena), Cupa Korac (în 1979 cu Partizan), Cupa ULEB (actuala EuroCup, în 

2006 cu Dynamo Moscova).

            De aemenea, a câștigat campionatul Iugoslaviei în 1979 cu Partizan, de trei ori 

cel al Greciei (1992 cu PAOK, 1997 și 2012 cu Olympiacos), respectiv de trei ori 

campionatul Rusiei (2003, 2004 și 2005 cu CSKA Moscova). În plus a câștigat cupele 

naţionale ale Iugoslaviei, Greciei, Rusiei și Turciei. Ultimul trofeu l-a câștigat în debutul 

acestui sezon. Este vorba despre SuperCupa Turciei.

            În schimb, la nivelul echipei naţionale a câștigat următoarele: EuroBasket 1989, 

1991 și 1995 alături de Iugoslavia, Campionatul Mondial 1990 cu Iugoslavia. De 

asemenea, are argintul olimpic la Jocurile din anul 1988, respectiv un argint la 

EuroBasket 2009, alături de Serbia. În fine, are câte un titlu european și unul mondial în 

calitate de antrenor asistent.
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          Deşi menţiuni despre un sport asemanator cu baschetul 
apar în legendele despre populaţia Olmec, care locuia în 
Mexic acum mai bine de 500 de ani iar aztecii şi mayaşii 
aveau un joc similar în care foloseau drept minge capetele 
duşmanilor înfranti în luptă, istoria spune că jocul de baschet 
a fost inventat în Statele Unite în 1891 de către un canadian. 
Doctorul James Naismith, originar din Almonte, Ontario a 
devenit astfel inventatorul unanim recunoscut al jocului de 
baschet.
          În prezent, din New York la Londra, Paris sau Tokyo, din 

Sarajevo la Buenos Aires sau Los Angeles, din Bucureşti la Roma sau Moscova, oriunde în lume există 
o minge şi un obiect care are formă de inel se poate juca baschet. De la Rucker Park şi celebrele 
playground-uri americane la terenurile din câmpiile prăfuite ale Africii. Din „Studenţesc-ul“ 
bucureştean la terenurile din supersofisticatele arene americane. Unu la unu, doi la doi, trei la trei, 
cinci la cinci. Spre deosebire de alte sporturi care necesită mai mulţi oameni şi echipament divers şi 
uneori prea scump, pentru baschet îţi trebuie o minge şi dorinţa de a juca. 
          De aici a plecat totul. De la o minge, un coş pentru cules piersicile şi dorinta de a juca. Jocul a 
evoluat. De la coşul de nuiele până la instalaţiile de zeci de mii de dolari care par câteodată la fel de 
fragile precum stramoşul lor, atunci cand Dwight Howard se agaţă de ele. Dar filozofia jocului a 
rămas aceeaşi.  
          Doctorul James Naismith  era profesor de educaţie fizica la YMCA, o şcoală internaţională din 
Springfield, Massachusetts atunci când a inventat jocul de baschet.  Având nevoie pentru lecţiile sale 
de o nouă activitate sportivă, care să se desfăşoare în sală, a inventat sportul numit „basketball“. A 
scris 13 reguli pe care jucătorii trebuiau să le respecte iar un coş din nuiele pentru cules piersicile a 
devenit primul coş de baschet din istorie. 
         Cele 13 reguli originale ale jocului de baschet au fost următoarele:
1) Mingea poate fi aruncată în orice direcţie cu una sau cu ambele mâini
2) Mingea poate fi bătută în orice direcţie cu una sau cu ambele mâini
3) Un jucător nu poate alerga cu mingea şi trebuie să o arunce din locul în care o prinde, excepţie 
făcând jucătorii care prind mingea în mişcare la o viteză potrivită.
4) Mingea trebuie ţinută în sau între palme. Braţele şi alte părţi ale corpului nu pot fi folosite pentru a o 
ţine. 
5) Nu este permisă sub nicio formă împingerea cu umărul, ţinerea, împingerea, lovirea sau 
împiedicarea unui jucător advers. Prima abatere de la această regula va fi considerată ca o 
greseală, a doua abatere de acest gen aducându-i jucătorului care a comis-o eliminarea din joc 
până când următorul coş va fi înscris. Dacă abaterea se dovedeşte cu intenţie şi riscă să accidenteze 
un adversar, cel care a comis-o va fi eliminat pentru tot restul jocului, fără posibilitatea de a fi înlocuit.
6) O greseală reprezintă lovirea mingii cu pumnul, abaterea de la regulile menţionate la punctele 3 şi 
4 precum şi cele descrise la punctul 5.
7) Dacă una dintre cele doua echipe comite două greseli consecutive, adversarului îi va fi trecut în 
cont un coş. 

        150 de apariţii pentru revista CSU Fans Magazin. 10 ani de pasiune pentru acest sport aşternută 
de o mână de oameni în cele 16 pagini ale revistei. Mă bucur că mă numar printre ei pentru că ceea ce 
ne leagă în primul rând, mai presus decât orice altceva, este dragostea pentru acest sport. Iar la acest 
ceas aniversar mă întorc, unde altudeva, decât la origini. Acolo unde a început totul, mult înainte de 
NBA, NCAA, superstaruri şi sute de milioane de dolari. La un coş de piersici. 

Filozofia lui Naismith
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8) Un coş este valabil atunci când mingea, aruncată sau ricosată din pământ, ajunge în coş şi rămâne 
acolo, cu menţiunea că jucătorii din apărare nu au voie să atingă coşul. Dacă mingea este pe 
marginea coşului şi un jucător din apărare atinge coşul, se va considera coş valabil pentru cei din 
atac. 
9) Când mingea iese în afara terenului ea va fi repusă de la linia de margine şi va fi jucată de primul 
jucător care o atinge. În cazul unei dispute, arbitrul de scaun va fi cel care va arunca mingea în teren. 
Jucătorul care repune mingea are la dispozitie 5 secunde pentru a o arunca în teren. În caz contrar 
echipa adversă va avea mingea. Dacă una dintre cele două echipe întârzie intenţionat desfăşurarea 
jocului ea va fi pedepsită cu o greşeală de către arbitrul de scaun.   
10) Arbitrul de scaun va fi responsabil cu jucătorii, va nota greşelile şi va informa arbitrul din teren 
atunci cănd două faulturi consecutive au fost făcute de către o echipă. Are dreptul de a elimina 
jucatorii potrivit regulii de la punctul 5.
11) Arbitrul din teren va fi responsabil cu mingea şi va decide când aceasta e în joc, când şi de unde 
trebuie repusă în joc şi cărei echipe aparţine. De asemenea el va fi responsabil cu timpul de joc, va 
decide când un coş este valabil şi va ţine scorul. 
12) Timpul de joc este împărţit în două jumătaţi a cate 15 minute fiecare, cu o pauză de 5 minute între 
ele.
13) Echipa care înscrie cele mai multe coşuri în timpul regulamentar de joc este declarată 
învingătoare. În caz de egalitate la sfârşitul timpului regulamentar căpitanii celor două echipe vor 
decide daca meciul se va termina la egalitate sau va continua până cănd una dintre echipe înscrie 
coşul victoriei. 
            Majoritatea acestor reguli, desigur cu mici modificări se menţin şi astazi. Ele sunt practic 
esenţa jocului de baschet. Definesc tehnica, definesc competiţia, definesc spiritul de echipă, definesc 
sportivitatea, definesc suspansul, cinci elemente pentru care acest sport este atât de popular şi în 
prezent. 
             Ce am moştenit de la Naismith? 
            Am moştenit în primul rând un nou sport de echipă. Naismith nu a dorit ca elevii săi să execute 
exercitii fizice individuale, fără nicio motivaţie. I-a dorit implicaţi pe toţi în aceeaşi activitate, pe 
acelaşi teren. Cum Naismith avea nevoie de un joc pentru sală, l-a gândit pentru un teren mic în 
comparaţie cu cele deja existente de fotbal. Jucătorii erau mai aproape unul de celalalt, comunicau 
mult mai des şi de-a lungul jocului interacţionau fiecare cu fiecare. De aici s-a născut spiritul de 
echipă, mai puternic prezent în jocul de baschet decât în alte sporturi. 
            Am moştenit apoi dinamicitate. Cum spaţiul de joc era restrâns, iar elevii săi trebuiau într-un 
fel să facă cât mai multă mişcare, Naismith a construit regulile în aşa fel încât jucătorul să execute cât 
mai multe mişcări într-un timp şi spatiu cât mai redus. De altfel, potrivit regulii 3, jucătorii trebuiau să 
aibă o „viteză potrivită“ pentru a putea alerga cu mingea. Desigur, nimeni nu ştie care era acea 
„viteză potrivită“ dar cu siguranţă ei trebuiau să se afle în mişcare. 
        Şi nu în ultimul rând, am mostenit sportivitate. Naismith a fost foarte atent ca jocul să nu 
degenereze. A stabilit încă de la acea vreme nişte reguli stricte legate de greşelile personale şi a 
încercat să proiecteze un sport cât mai puţin violent. Mai mult, arbitrii aveau responsabilităţi precise 
urmărind în detaliu toate aspectele jocului.
            Doctorul James Naismith cu siguranţă nu a apreciat la acea vreme amploarea pe care acest 
sport urma sa o ia, dar încrezator în ideile sale şi într-o gândire care promova un mod activ de viaţă a 
aşternut pe hârtie cele 13 reguli care au stat la baza unuia dintre cele mai populare sporturi din zilele 
noastre, al doilea după fotbal. Jocul a evoluat. Dar esenţa lui a rămas aceeaşi, încă din 1891.  
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BEST of CSU FANS MAGAZIN

           CSU Fans Magazin, revista suporterilor sibieni, ajunge astăzi la numărul 150. Pentru 
realizarea acesteia au colaborat până în prezent câteva zeci de persoane, s-au scris sute de 
interviuri şi articole interesante adunate în câteva mii de pagini, rezultând peste 200.000 
sute de mii de exemplare distribuite. Şi nu ne vom opri aici! Urmăriţi mai jos o retrospectivă a 
celor mai importante numere ale revistei, apărute de-a lungul anilor. 

        CSU Fans Magazin, nr. 1, 7 octombrie 2006 (Darnell Clavon)
       Primul număr al revistei CSU Fans Magazin a apărut acum mai bine de 9 ani, pe 
data de 7 octombrie 2006, cu ocazia meciului dintre CSU Sibiu şi CSM Leonardo 
Oradea, din prima etapă a sezonului 2006-2007. Acel prim număr l-a avut pe 
copertă pe Darnell Clavon, unul dintre cei mai iubiţi jucători străini care au evoluat la 
CSU de-a lungul timpului. Acesta era pe atunci la al treilea sezon la Sibiu şi le 
promitea fanilor, pe care îi considera cei mai buni, că îşi va aminti de ei şi la vârsta de 
90 ani.

           CSU Fans Magazin, nr. 8, 20 ianuarie 2007 (Elemer Tordai)
       Pe data de 20 ianuarie 2007, numărul 8 al revistei îi era dedicat simbolului 
echipei sibiene, Elemer Tordai. Era etapa a doua a returului, sibienii ocupau locul 5 în 
clasament si dădeau piept în Sala Transilvania cu BCMUS Piteşti. “Toci” povestea 
atunci cum a ajuns la Sibiu, cum erau meciurile jucate de sibieni în Cupele Europene şi 
le mulţumea fanilor sibieni pentru susţinere. Flaviu Stoica, primul antrenor al echipei 
sibiene de baschet, acorda un interviu interesant redactorilor CSU Fans Magazin, 
interviu care s-a regăsit pe parcursul a două dintre numerele revistei, nr. 7 şi 8.

CSU Fans Magazin, nr. 14, 2 august 2007 (Ediţie specială “72 de ore de baschet – 
Marea Provocare”)
În vara anului 2007 a avut loc cea mai ambiţioasă iniţiativă a suporterilor sibieni, 
aceea de a juca cel mai lung meci de baschet din istorie. După 80 de ore jucate non-
stop, cei 24 de tineri şi-au atins scopul şi au intrat în Cartea Recordurilor. Numărul 14 
al CSU Fans Magazin a fost dedicat acestui eveniment, iar în paginile acestuia am 
putut regăsi prezentarea celor 24 de jucători care alcătuiau cele două echipe, 
mesajele de încurajare primite de aceştia din partea mai multor personalităţi locale 
şi naţionale, dar şi programul sau regulamentul recordului.

          CSU Fans Magazin, 5 aprilie 2008 (număr intermediar)
          Revista suporterilor sibieni bifa pe 5 aprilie 2008 o nouă premieră. Cu ocazia 
meciului disputat în deplasare la Tg. Mureş, suporterii celor două echipe au 
realizat o revistă comună. În cele 4 pagini ale sibienilor s-au regăsit mesaje pentru 
fani din partea antrenorului şi a câtorva dintre jucătorii CSU, precum şi două 
articole interesante semnate de redactorii sibieni, iar cuvântul de bază a fost “fair-
play”.
            CSU Fans Magazin, ediţie de colecţie
          Un nou număr deosebit al revistei a apărut la finalul sezonului 2007-2008, cu 
ocazia finalei mici a campionatului disputate de sibieni împotriva celor de la Rapid 
Bucureşti. Apărută în format mai mare decât de obicei, revista conţinea în totalitate 
imagini suprinse pe parcursul sezonului care tocmai se încheia.
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        CSU Fans Magazin, nr. 32, 8 octombrie 2008 (Peter Schomers)
        Începutul sezonului 2008-2009 a însemnat şi revenirea echipei sibiene în cupele 
europene, după o pauză de 8 ani. CSU întâlnea atunci pe Banvit Basketbol Kulübü 
Bandirma din Turcia în prima manşă a turului preliminar al EuroChallenge Cup. 
Revista l-a avut pe coperta pe Peter Schomers, antrenorul de care se leagă cele mai 
bune rezultate ale echipei din ultimii ani, aflat atunci la cel de-al doilea sezon la 
cârma echipei. Acesta se aştepta la un sezon echilibrat şi explica numeroasele 
schimbări din lotul echipei sibiene.

        CSU Fans Magazin, nr. 73, 14 noiembrie 2010 (Zoran Krstanovic)
       O nouă premieră s-a înregistrat în data de 14 noiembrie 2010, când pe coperta 
revistei a apărut pentru prima dată un jucător care nu evolua pentru CSU Sibiu. 
Această decizie a fost luată datorită faptului că revista începea să fie citită de tot mai 
mulţi suporteri ai altor echipe din ţară, iar în campionat existau foarte mulţi jucători 
valoroşi care puteau acorda interviuri foarte interesante şi care meritau să le fie 
recunoscută valoarea şi prin apariţia pe coperta unei reviste de baschet. Primul 
jucător non-CSU de pe copertă a fost Zoran Krstanovic de la U Mobitelco Cluj-
Napoca, unul dintre cei mai buni străini care au evoluat în campionatul românesc.

        CSU Fans Magazin, nr. 83, 9 aprilie 2011 (All Star Game şi Anviersare 40 de 
ani CSU Sibiu)
       Un număr special al revistei a fost editat cu ocazia All Star Game-ului din 2011, 
care a avut loc în Sala Transilvania. Totodată, în acest număr a fost sărbătorită şi 
aniversarea de 40 de ani a clubului sibian. În revistă am putut citi atunci interviuri cu 
foşti antrenori sau întâmplări şi momente deosebite dezvăluite de jucători 
emblematici ai echipei sibiene. Între paginile revistei s-a regăsit şi un interviu special 
acordat de un invitat de onoare, Mickael Pietrus de la echipa din NBA Phoenix Suns, 
jucător cu peste 500 de meciuri în liga de baschet nord-americană.

            CSU Fans Magazin, nr. 100, 24 martie 2012
        Pe 24 martie 2012, revista suporterilor sibieni “împlinea” 100 de numere. În 
paginile acesteia se regăseau atunci un mini-interviu inedit, în care 13 jucători de la 
cele mai importante echipe din campionat răspundeau la 2 întrebări legate de 
obiective echipei lor şi realizări personale, un remember al Recordului din 2007, 
precum şi articole interesante legate de NBA sau Euroligă, dar şi despre proiectele 
Asociaţiei “Al 6-lea jucător”, cum ar fi Promovarea baschetului în şcoli sau Zilele 
Baschetului.
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         Foşti sau actuali jucători, oficiali, antrenori sau adversari, s-au gândit 
pentru scurt timp la noi şi ne-au transmis câteva gânduri cu ocazia acestui 
număr aniversar!

         N.red.: Datorită numărului mare de mesaje pe care le-am primit şi a spaţiului limitat 
din această revistă, vă transmitem că toate aceste gânduri primite, le veţi găsi pe site-ul 
suporterilor sibieni, www.csufans.ro

    Astrid Fodor - primar interimar al municipiului Sibiu:“Sportul 
reprezintă pentru o comunitate ocazia de mișcare, posibilitatea 
de petrecere a timpului liber, oportunitatea acordată 
performanţei, dar și entuziasmul de a susţine echipa preferată. 
CSU Atlassib Sibiu are în fanii săi sprijinul de care are nevoie 
pentru a sărbători victoriile și pentru a-i încuraja atunci când 
rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Și noi, ca administraţie 
locală, susţinem echipa sibiană și ne dorim, la fel ca 

dumneavoastră, ca CSU Sibiu să obţină rezultate cât mai bune.
         Vă felicit pentru pasiunea cu care sunteţi alături de echipă și pentru ambiţia de a tipări 
această revistă foarte utilă pentru iubitorii baschetului. Vă felicit 
pentru cele zece sezoane de apariţie de până acum și vă doresc 
mulţi ani de apariţie. Mult succes echipei CSU Sibiu!”

      Carmen Tocală - preşedintele ANTS: “Dragi fani ai CSU Sibiu. Mă 
bucur să am veşti despre voi şi vă felicit pentru realizări. Cu drag, 
Carmen”

Peter Schomers - fost antrenor al CSU Sibiu: 
“Vă urez mult noroc şi sper să aveţi o echipă bună în acest sezon. De 
asemenea sper ca suporterii să-şi păstreze pasiunea pentru acest 
sport şi să rămână alături de echipă, de noii jucători, de antrenor, 
precum şi de managementul clubului.”

      Horia Păun - preşedintele Federaţiei Române de Baschet: “Federaţia Română de 
Baschet are o deosebită plăcere să felicite Asociaţia “Al 6-lea 
jucator”pentru interesul pe care îl are faţă de promovarea şi 
popularizarea sportului pe care îl reprezentăm, făcând tradiţie 
de 10 ani, prin editarea a 150 de ediţii ale Revistei “CSU Fans 
Magazin”.
      În calitate de Preşedinte al Federaţiei Române de Baschet aş 
dori să declar că mă bucură enorm să văd iniţiative precum cea a Asociaţiei “Al 6-lea 
jucator” care au obiective oriăntate spre dezvoltarea comunitătii baschetbalistice la nivel 
local, promovarea activităţii sportive şi împărtaşirea dragostei şi a interesului pentru baschet, 
acest lucru fiind premisă unui fenomen naţional. În final doresc să urez mult succes şi felicitări 
echipei  Asociaţia “Al 6-lea jucator”  dar şi cititorilor acestei reviste să fie în continuare alături 
de echipa CSU Sibiu, oferind aceeaşi susţinere şi în noul sezon.”
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      Octavian Popa-Calotă, căpitan al CSU Sibiu:“Vreau să le mulţumesc în 
primul rând fondatorilor şi celor care se ocupă de această minunată revistă 
pentru eforturile depuse. Îmi aduc aminte cu plăcere fiecare număr al revistei. 
Le-am colecţionat pe majoritatea. Felicitări celor de la CSU Fans Magazin şi 
LA MULŢI ANI!”

   Darnell Clavon, fost jucător al CSU Sibiu: “M-
am simţit extraordinar jucând pentru CSU Sibiu. Fanii au fost 
minunaţi şi le-am apreciat întotdeauna suportul. Doresc echipei 
sibiene toate cele bune şi să câştige campionatul. Sper ca într-o 
zi când fiul  meu Davian va termina universitatea să vină şi să 
joace în Sibiu. Îmi este  dor de voi toţi, de fani , de prieteni, de 
jucători şi de conducerea echipei. În ceea ce priveşte revista 
CSU Fans Magazin, nu  pot să spun decât că aceasta a fost un 
câştig atât pentru suporteri cât şi pentru jucători. Vorbim despre 
o revistă care nu s-a concentrat asupra unui singur jucător ci asupra întregii echipe, o revistă 
care s-a adresat tuturor suporterilor şi iubitorilor de baschet, o revistă care a discutat cu toata 
lumea…de  la  cel  mai bun  jucător  la conducerea echipei. CSU Fans nu ne-a uitat nici 
familiile, iar mama mea îşi aduce aminte şi astăzi de interviul acordat vouă. Tuturor celor 
implicati în editarea celor 150 de numere ale revistei vreau să le spun mulţumesc pentru  
munca depusă şi pentru că ne-au făcut să ne simţim speciali. Ţineţi-o tot aşa şi mai editaţi 
înca 150 de numere! Baftă!”

        Laurenţiu Buduleci, co-preşedintele al secţiei de Baschet a CSU 
Sibiu. “Pentru orice echipă sportivă, aportul suporterilor este extrem 
de important. Asociaţia al 6-lea jucător a ştiut mereu să îşi facă 
simţită prezenţa în viaţa sportivă, de-a lungul timpului, prin iniţiative 
menite să promoveze atât baschetul, cât şi comunitatea. Faptul că 
CSU Sibiu are alături un grup mare de suporteri, organizaţi într-o 
asociaţie, este extraordinar. Vă felicit pentru cei 10 ani de activitate, 
pentru proiectul legat de revista CSU Fans Magazin, dar şi pentru 
celelalte proiecte pe care le derulaţi în vederea promovării 

baschetului! Sper sa fiţi, în continuare, alături de echipă! La mulţi ani”.

     
       Horaţiu Floca, co-preşedinte al secţiei de Baschet a CSU Sibiu: 
“Am trăit împreuna, în aceşti 10 ani, o mulţime de momente 
memorabile. Am împărţit bucurii şi victorii, am suferit împreună la 
eşecuri, dar am rămas uniţi sub acelaşi spirit al familiei CSU Sibiu. 
La mulţi, mulţi ani împreuna şi sper ca tot împreună să sărbătorim, 
peste 8 ani, majoratul revistei CSU Fans Magazin!”, 
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        Adrian Voinescu-preşedinte al Colegiului Arbitrilor din România: 
“A fost o provocare şi o mare plăcere pentru mine, încă din perioada în 
care eram jucator, să colaborez cu revista suporterilor sibieni. Am întâlnit 
oameni pasionaţi şi dedicaţi, oameni care au reuşit, în toţi aceşti ani, să 
facă din publicul sibian unul civilizat şi bun cunoscător de baschet. Am 
fost în tribună, alături de aceşti suporteri cărora le este adresată revista, 
şi am auzit comentarii legate de BASCHET în primul rând, ceea ce mi se 
pare un foarte mare pas înainte. Şi mai mult decât orice, am vazut o 
atmosferă absolut FANTASTICĂ la meciurile echipei naţionale de 
seniori în 2014. Atmosfera care nu ar fi fost posibilă fără aportul tuturor 
celor care au contribuit şi contribuie la apariţia acestei reviste. EU vă 

mulţumesc pentru colaborare. La mai mare!“

        Claudiu Muntean – fost jucător CSU Sibiu 1986-1987 şi 1988-
2001: ”Felicitări Asociaţiei suporterilor sibieni pentru editarea 
revistei CSU FANS MAGAZIN cu numărul 150 şi totodată vă doresc 
ca revista să aibă viaţă cât mai lungă, să aveţi parte de cât mai multe 
bucurii alături de echipa pe care o susţineţi şi pe care o iubiţi. Sunteţi 
cei mai minunaţi suporteri iar asta am simţit-o din plin.”

     Devon Austin - fost jucător al CSU Sibiu: “Să joc pentru Sibiu a fost o 
plăcere. Am petrecut trei ani în România şi m-am simţit minunat. Fanii au 
fost unii dintre cei mai înflăcăraţi pe care i-am văzut vreodată. Meciurile de 
acasă au fost speciale, mai ales cele jucate împotriva unor rivali precum 
Mediaşul. Sezonul acesta vreau să doresc echipei mult succes şi multă 
sănătate.”

      Sasho Gruev, fost jucător al CSU Sibiu: “Am jucat pentru multe echipe, 
dar nu am văzut niciunde un asemenea spirit venit din partea suporterilor. 
Sunteţi minunaţi! Am la Sibiu prieteni foarte buni pe care îi salut. Baftă în 
toate proiectele voastre. Continuaţi să susţineţi echipa şi nu veţi regreta. Într-
o zi veţi fi cei mai mândri de ea! HAI CSU!  

    Fabiana Martinescu – arbitru international FIBA: ”LA MULŢI ANI! 
Sunteţi o revistă pe sufletul meu! Să aveţi parte de viaţă lungă şi plină de 
evenimente fericite alături de toţi fanii acestui sport minunat.” 
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         De-a lungul timpului, pe lângă cronicile, avancronicile, interviurile, analizele şi datele statistice 
care au apărut în acastă revistă, am avut şi articole haioase. La acest moment aniversar, considerăm că 
puţin umor nu strică, aşa că haideţi să ne reamintim unul dintre cele mai “funny” pamflete care au 
apărut în CSU Fans Magazin.
PS: Orice asemănare cu personajele reale este pur întâmplătoare! 

         Gala ”Zece pentru Gura Râului”
        Între fanii echipei de baschet CSU Sibiu se distinge un grup 
aparte. Din cauza locurilor pe care le ocupă în Sala Transilvania 
erau cunoscuţi sub denumirea de "Cucurigeni", dar cu timpul şi 
din cauză că au ajuns personaje de poveste, mai nou sunt numiţi 
"Gureni" deşi nu credem că vreunul se trage de pe islazul din 
Gura Râului.  Gurenii sunt de obicei, contestatarii oricărui 
antrenor, fie că-l cheamă Ettore Messina sau Clavonescu.  De 
asemenea sunt cunoscuţi ca mari tacticieni şi se zvoneşte că Dusko Vujosevic ar fi vrut să-i aibă 
consilieri, dar a fost refuzat categoric pe motiv că ei încă mai aşteaptă să antreneze echipa sibiană.
     Anul acesta, gurenii au hotărât să facă o gală, după modelul iRealităţii, care să premieze principalii 
actori din fenomenul baschetbalistic românesc. Gala, a fost organizată în secret, în faimosul bar de la 
sală, loc în care gurenii se adună ca să mai schimbe câte un antrenor. Denumită, cum altfel decât "Zece 
pentru Gura Râului", gala a fost un prilej bun de ceartă între gureni, fiecare dintre ei dorind să-şi 
impună preferaţii proprii la diferitele categorii premiate. Trecem peste cum au decurs nominalizările, 
premierile, berile băute, certurile şi bătaia de după şi vă prezentăm lista căştigătorilor galei "Zece 
pentru Gura Râului" ediţia 2010:
1. Ani întregi am aruncat în dinamovişti cu hârtie igienică şi n-am reuşit să-i desfinţăm. A reuşit în schimb 
o dinamovistă: Elisabeta Lipă. Pentru reuşita ei primeşte premiul "Managerul anului" şi speranţa că 
poate ar manageria şi echipa din Ploieşti.
2. Cea mai plăcută surpriză a anului 2010, putem spune şi incredibilă, e câştigarea pe MERIT a 
campionatului de către ploieşteni. Premiul "Vezi că se poate şi aşa?" merge în vitrina clubului Asesoft, 
cu rugămintea să nu fie expus lângă trofeele de campioni câştigate în 2008 şi 2009.
3. Pentru faptul că promovează pacea în zonă, prin organizarea unei cupe europene, dar cu echipe 
dintr-o singură ţară, decernăm Premiul "Nobelu" organizatorilor CEBL.
4. Regretul că nu-l vom mai vedea arbitrând pe parchetul Sălii Transilvania, ne face să decernăm 
Premiul "Urare de Sărbători", însfârşitului retras din arbitraj, maestrul Bănică. Premiul constă într-un cd 
cu o frumoasă colindă cântată de galeria sibiană, la fiecare meci pe care maestrul îl arbitra. Facem 
menţiunea că cd-ul poartă pe copertă, eticheta "Parental Advisory-Explicit Content".
5. "Jucătorul american al anului" a fost atribuit unei blonde. Kevin primeşte premiul, constând dintr-o 
minge de baschet, numai şi numai pentru el, precum şi volumul "Be a Team!".
6. Unul din cei mai mari baschetbalişti din lume, Shaq, a ratat să fie antrenat de "Antrenorul anului 
2010". Clavon nu şi-a ridicat încă premiul.
7. "Surpriza anului 2010" este nenominalizarea lui Florin Salam în funcţia de preşedinte la Ploieşti. 
Georgel i-a luat faţa.
8. "Ratarea anului 2010" se acordă echipei Gaz Metan Mediaş, pentru strălucitele ratări ale ambelor 
obiective propuse atât pentru 2010 cât şi pentru 2011. Ruşinoasa excludere din Cupa Balcanică nu se 
pune. Premiul constă în Bruno Soce.
9. Trofeul "Promisiunea anului" este acordat, ca în fiecare an, neonoratei băi în Someş. Trofeul a fost 
acordat şi în avans pentru 2011.
10. "Premiul de excelenţă 2010" a fost acordat pentru excelentele vânzări din industria etnobotanică. 
Kalala a fost împroprietărit de către gureni cu un hectar, menit cultivării cânepii.

www.bagatorideseama.com
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        Implică-te! Devino galben-albastru.
     În urmă cu, probabil, 17 ani, pe vremea 
când nu existau Facebook, site-uri ori 
adrese de e-mail la instituţiile oficiale, am 
prins drogul CSU Sibiu. Copil fiind, îl 
însoţeam pe fratele meu mai mare în galeria 
fanilor baschetului sibian, întreg cartierul în care locuiam devenind în perioada aia iubitor de 
baschet dat fiind faptul că şeful galeriei de atunci şi de acum locuia la doar două scări 
depărtare de mine. Norocul meu a făcut ca în 1999 echipa să obţină cel de-al doilea titlu din 
istoria clubului. Gustul victoriei a fost atât de dulce încât zi şi noapte visam galben-albastru, 
culorile clubului. 
     Am început încet-încet să mă implic în fenomen. De la pictatul de bannere până la 
organizarea deplasărilor galeriei la meciurile din ţară. Atunci am făcut şi primul site şi forum 
al suporterilor sibieni, o chestie destul de greu accesibilă dar suficient de liberă pentru a 
forma un nucleu de fani cu iniţiativă. 
        Nu eram cunoscut ca fan al baschetului, nu aveam legătură cu nimeni din vechea gardă 
de suporteri dar voiam să fac ceva nou. De la o simplă dorinţă şi o iniţiativă modestă s-a 
ajuns ca tocmai un forum al suporterilor să dea naştere la ceea ce noi şi întreaga Românie 
cunoaşte acum drept Asociaţia “Al 6-lea jucător”, asociaţie care a reuşit pe parcursul a 10 ani 
de zile să realizeze mai mult decât probabil visa cineva – un record mondial, promovarea 
baschetului în şcoli şi, bineînteles, această revistă pe care tu o răsfoieşti acum. 
      În sângele fiecăruia dintre noi clocoteşte dorinţa de a lua iniţiativă, nevoia de a ajuta 
echipa, culorile, suporterii. Ceea ce îţi propun eu ţie este să acţionezi. Fiecare gând, fiecare 
iniţiativă vor strânge în jurul lor alţi şi alţi suporteri. Cere ajutorul Asociaţiei, realizează 
proiecte, fii voluntar.
                                                                                                 
                                             de Bogdan Brylynski (www.brylu.ro)

                                                                                                                                              
         Amintiri cu CSU Fans
       De-a lungul a opt ani mi-am mutat 
biroul de foarte multe ori. Iar cum am un 
mare  ta lent  de  a  f i  comple t  

dezorganizat, sertarele și dulapurile mele gem de fiecare dată înaintea unei mutări. Sunt 
pline ochi de tot felul, agende cu notiţe, ediţii de ziar pe care mi-am dorit să le păstrez, 
cabluri de la telefoane pe care nu le mai am demult, o întreagă colecţie de lucruri 
nefolositoare.
        Și cu fiecare mutare vine invariabil o curăţenie. 90% dintre lucruri dispar numai ca să fie 
înlocuite în timp de alte lucruri la fel de nefolositoare. Iar printre cei 10% care pornesc alături 
de mine într-un nou birou este, de fiecare dată, și o revistuţă. Pe coperta ei e un chip ușor 

…de la bloggeri adunate!
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tâmp, cu cioc și păr lung prins în coadă și cu un zâmbet plin de șotii pe buze. E un număr din 
CSU Fans Magazin. E revista cu recordul. E amintirea unuia dintre cele mai mișto lucruri pe 
care le-am făcut vreodată. Acest text va apărea într-un nou număr al aceleiași reviste. 8 ani 
mai târziu. 
     Când fiecare lună aduce un nou ziar închis pe taraba presei românești, CSU Fans 
Magazin apare în continuare. Asta spune enorm de multe despre sufletul și pasiunea celor 
care editează fiecare număr al acestei reviste. Spune multe despre prieteniile care s-au 
închegat în Sala Transilvania și despre amintirile create acolo care vor dura o întreagă viaţă. 
Poate de aceea nici nu pare foarte ciudat sentimentul că ajung acasă de fiecare dată când 
intru în sală. 
                                                                                         
                                                  de Călin Turcu (www.calinturcu.net)

            Tribul CSU

   Păstrez în memorie 
câteva amintiri clare din 
i n t e r a c ţ i u n e a  c u  
baschetul: momentul în care profa' de sport a avut inspiraţia să ne dea și un alt tip de minge 
decât cea de fotbal, în clasa a VII-a; meciurile Sibiului, din “Aprozar”, transmise de Antena 1 
sâmbăta dimineaţa; excursia de câteva zile în creierul munţilor, în care singura informaţie pe 
care am cerut-o de acasă când am prins un telefon fix a fost dacă am ieșit campioni (titlul al 
2-lea); inaugurarea Sălii Transilvania, apoi meciul de retragere al lui Benny Pelger; primul 
streetball CSUFans și cel în care ne-a arbitrat Toci; recordul 72 ore de baschet; efuziunea 
perioadei Schomers și, peste toate, scandările întregii săli, care ridicau părul pe ceafă și 
muiau genunchii adversarilor: CSU! CSU! CSU! 
     În Sectorul A am trăit singurele momente când am simţit că fac parte dintr-un trib, toate 
diferenţele de vârstă, educaţie, poziţie socială s-au estompat – probabil am dat singurul 
Prefect care ţopăia agitând fularul în spatele coșului gazdelor, încercând să distragă atenţia 
echipei adverse.
    Chiar dacă anii 2000 n-au adus un nou titlu la Sibiu, mă bucur că am făcut parte din 
comunitatea creată în jurul forumului csufans.ro, că a apărut această revistă și toate celelalte 
activităţi de promovare a baschetului și fair-play-ului în sport, că am cunoscut o mulţime de 
oameni faini din diverse cercuri, pe care altfel n-aveam cum să-i întâlnesc, și că de câte ori 
calc în Sala Transilvania dau de prieteni vechi.
      Atmosfera de la meciurile cu miză nu poate fi descrisă și îmi doresc să mai avem parte de 
ea și în anii ce au să vină, ca să poată înţelege și copiii noștri spiritul CSU și să nu ne creadă 
niște nostalgici care folosesc cuvinte mari.
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Noi, cei care am atins borna 150!

       Aceştia suntem noi, echipa CSU Fans 
Magazin, care, după ore întregi de 
muncă voluntară, aducem revista fanilor 
la fiecare meci pe care echipa noastră de 
suflet îl joacă în Sala Transilvania. Pe 
parcursul ultimilor 10 ani, peste 45 de 
colaboratori au scris pentru această 
revistă. Fie suporteri sibieni, fani ai altor 
echipe din ţară, fie chiar oameni de 
baschet din Sibiu sau jurnalişti, oameni 
diferiţi, dar uniţi de aceeaşi pasiune: 
bashetul.
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27 CSU Fans
de Costin MARINESCU

Zece ani de CSU Fans

        Când Claudiu Hila m-a rugat să 
contribui la al 150-lea număr al revistei pe 
care o aveţi în mână, spunându-mi că se 
împlinesc 10 sezoane de CSU Fans 
Magazin, deci o dublă aniversare, am 
avut o revelaţie. Am realizat că anul 2005 
a fost unul extrem de important în istoria 
baschetului românesc. Poate suna foarte 
pretenţios, dar analizând la rece 
constatăm că din acel moment a început 
cu adevărat promovarea acestui sport la 
nivel naţional. Au apărut primele site-uri 
dedicate, au apărut primele asociaţii ale 
suporterilor. CSU Fans a fost una dintre ele 
și, spre mândria tuturor membrilor sau 
simpatizanţilor ei, prin toate acţiunile pe care le-a întreprins, a devenit cea mai importantă.
          Zece sezoane de CSU Fans Magazin, zece ani în care spectatorul din Sala Transilvania 
a găsit pe scaun nu un program de meci, ci o revistă de baschet. CSU Fans a oferit mai mult de 
o avancronică și o listă cu jucătorii celor două echipe. A oferit fanilor posibilitatea de a 
cunoaște jucătorii propriei echipe, de a se pune la curent cu ce se întâmplă în Liga Naţională, 
în baschetul european sau în NBA. Nu au fost doar zece ani de apariţie a unei reviste, au fost 
zece ani de educaţie pentru spectatorul mai puţin familiarizat cu acest sport.
         CSU Fans are meritul de a fi promovat baschetul românesc într-o vreme în care acesta 
nu își găsea loc în ziare sau pe televiziuni. Prin toate acţiunile întreprinse, dintre care 72 ore 
de baschet a fost cea mai mare, asociaţia suporterilor sibieni a adus în atenţia marelui public 
acest minunat sport. CSU Fans a demonstrat tuturor că termenul de galerie poate fi asociat și 
unei săli de sport, că toată sala poate deveni o galerie și că îţi poţi duce echipa spre victorie și 
fără a-ţi umili adversarul.  
          Au fost zece ani de muncă, de greutăţi, de ciocănit la uși ferecate. Au fost totuși zece ani 
de realizări, zece ani presăraţi cu multe momente de satisfacţie pentru propriile reușite, dar 
cu puţine momente de bucurie. Niciodată echipa nu s-a ridicat la nivelul fanilor, dar spre 
marele merit al acestora, prestaţiile din teren și locul în clasament nu i-a descurajat. Nu și-au 
realizat încă marele ţel, acela de a desena pe steagul galben-albastru trofeul de campioni. 
Dar tot acest drum anevoios face povestea interesantă, iar în orice poveste, la final, binele 
învinge.



28Baschetul Românesc
de Sabin GHERDAN

Baschetul românesc, încotro … ?

    Lumea sportului românesc a fost zguduită, în 
ultimele luni calendaristice, de mai multe probleme 
de ordin legal și implicit financiar. Excludem din start 
fotbalul, acolo unde este cu totul alt sistem și ne 
referim la handbal, rugby, dar în principal baschet.
 Apogeul a fost atins în stagiunea 2012-2013, când nu 
mai puţin de 16 echipe au fost înscrise în Liga 
Naţională de Baschet masculin respectiv alte 13 s-au 
luptat pentru promovarea în primul eșalon valoric. 
Cu alte cuvinte baschetul românesc a avut parte de 
29 de echipe masculine la nivel de seniori. De 
asemenea în Liga Naţională de Baschet feminin au 

luat startul 15 echipe, iar alte 4 în eșalonul secund. 
        Un număr relativ decent de formaţii dacă ne comparăm cu alte ţări, forţe ale 
baschetului internaţional, însă un număr suficient pentru România, un număr care 
poate permite formarea unei pepiniere de sportivi pentru naţionala tricoloră.
Din 2013 și în prezent înregistrăm un colaps total al baschetului românesc, iar cifrele 
ne dau dreptate. Nu am reușit să profităm de vârful din 2012, iar acum baschetul 
românesc a luat o întorsătură cu totul neașteptată. Actualmente am ajuns de la 31 de 
echipe la nivel de seniori în prima ligă la 23, dintre care două fac figuraţie în LNBF, 
iar altele se confruntă cu probleme financiare în LNBM. 
        Cu siguranţă cazul BC Timișoara a ajuns la urechile tuturor fanilor baschetului 
românesc. Datorită problemelor financiare strâns legate de cele legale, mai exact 
de un control al Curţii de Conturi, gruparea bănăţeană nu a beneficiat de sprijinul 
financiar promis de autorităţile locale și judeţene. Rând pe rând toţi jucătorii străini 
au părăsit formaţia din Timișoara, grupare ce nu va mai lua parte în noua competiţie 
FIBA, iar cei rămași se gândesc cât timp vor mai petrece în Sala Sporturilor 
„Constantin Jude” din localitate până când echipa se va retrage cu totul din 
competiţie. Tot la capitolul surprize putem nota alegerea lui Dragan Petricevic de a 
părăsi baschetul masculin românesc în schimbul celui feminin, semnând cu 
Universitatea Cluj-Napoca.
       Cert este că ultimele probleme din sportul românesc se datorează modificării 
legii 69/2000, dar și a anchetelor celor de la DNA, un exemplu concludent este în 
continuare cel al campioanei en-titre, CSU Asesoft Ploiești. După 17 trofee în 13 ani, 
gruparea prahoveană a fost desfiinţată,  sfârșind asemenea unei alte echipe 
galonate la vremea respectivă, West Petrom Arad.
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de Sabin GHERDAN

         Din păcate, la ora actuală, cazul formaţiei 
BC Timișoara s-ar putea să nu fie unul izolat. 
Precum unui bulgăre de zăpadă, care crește pe zi 
ce trece, mai multe formaţii, atât în LNBF cât și în 
LNBM se confruntă cu probleme privind 
finanţarea din partea autorităţilor locale. Banii 
există, însă nimeni nu dorește să riște deblocarea 
lor din moment ce nu există o soluţie legală 
unanim acceptată, la nivel central, privind modul 
în care cluburile pot încasa aceste finanţări. 
Cluburile se luptă, transmit semnale luminoase, 
auditive, tactile, din disperare le-ar încerca și pe cele gustative, însă se pare că 
nimeni nu le percepe. Federaţia Română de Baschet a fost sesizată în repetate 
rânduri cu aceste probleme, fără prea multe rezultate.  
           Consider că am ajuns în stagiul acesta datorită neimplicării și nesusţinerii într-
un mod eficient a acestui minunat sport ce ne trezește amintiri care mai de care mai 
spectaculoase.  Cât timp se preferă desfiinţarea unei secţii de baschet prin 
redirecţionarea întregului buget alocat acesteia către un singur jucător român, 
indiferent de cât de titrat este acel jucător, baschetul nu se „manageriează” spre 
direcţia corectă.
         Subiectul este unul cu final deschis…spre tragic. Poate că instituirea unei Ligi 
Profesioniste de Baschet alături de modificarea legii sponsorizării ar fi soluţia ce ar 
scoate din impas sportul pe care cu toţii îl iubim, care pentru noi e „rege” căci ne 
doare să-l privim într-o asemenea ipostază. Încă nu e prea târziu.
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de Adela MOHANU

       Al doilea titlu de campioană 
pentru CSU Sibiu și performanţele 
frumoase din sezoanele care au 
urmat au coincis cu cea mai 
aprigă perioadă a vieţii mele. La 
17, 18, 19, nu mai zic 20 de ani, 
iubești de-ţi sar capacele. Nu 
ra tam n i c iun  mec i .  N i c io  
deplasare la Cluj. Eram singura 
din toată tribuna care avea tricou 
de joc personalizat. Scrie mare, 
pe el, “Ade”. Unul dintre cadourile 

pe care mi le voi aminti mereu. Sau unul dintre lucrurile pe care le voi uita printre 
ultimele.
         Să povestesc despre familia CSU de pe vremea aia e ca atunci când mă 
întreabă fi-miu, în vârstă de nici 6 ani, cum rezolvam eu nu știu ce nivel din jocurile lui 
video, pe vremea mea. Explică-i, dacă poţi, că pe vremea mea nu existau 
Playstation-uri... Tot așa, ar trebui să explic acum că eram mii – și nu exagerez – mii 
de suflete în galben care veneam cu o oră înainte de meci, să ne ocupăm locurile în 
tribune. Erau oameni care rămâneau în afara Sălii Transilvania pentru că, pur și 
simplu, numărul de spectatori depășea normele de siguranţă. Începeam să cântăm 
cu 30 de minute înainte și, uneori, după o victorie mare, ne opream cu 30 de minute 
după meci. Când Florin, șeful galeriei, dădea tonul pentru “Inima noastră e galben-
albastră”, fluturii din stomac îmi urcau în piept, apoi în gât, apoi zburau până în 
tavanul sălii, transformându-se în decibeli. 

                      Știţi, eu sunt din generaţia care l-a prins pe Toci pe teren... 

         Eram toţi așa. Și simţeam toţi că trebuie să facem mai mult. Ne-am apucat să 
scriem o revistă, așa cum știam că trebuie să arate  periodicul unor fani. Scriam 
despre jucătorii noștri, dar și despre adversari, despre campionatele mari pentru 
care ne trezeam în toiul nopţii, despre noi, despre echipă. 
         Iar înainte de fiecare meci, ţineţi și acum în mâini paginile care s-au născut 
atunci, dintr-o dragoste care dădea pe din afară. Pentru noi, asta a însemnat să îţi 
iubești echipa. Noi suntem cei care nu am divorţat niciodată de CSU. 

Să ai fluturi în stomac pentru o echipă. 
Ei, asta înseamnă să iubești.
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