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CSU Sibiu vs. Dinamo Bucureşti

Steaua CSM Bucureşti vs. Phoenix Galaţi (s-a disputat ieri)

Olimpic Baia Mare vs. U BT Cluj (astăzi, ora 17:00)

SCM U Craiova vs. CSM CSU Oradea (astăzi, ora 20:00, LIVE DigiSport 3)

BC SCM Timişoara vs. BC Mureş (mâine, ora 20:00, LIVE Digi Sport 3)

BCM U Piteşti - stă

Liga Naţională de Baschet masculin, sezonul 2016-2017,
sezonul regulat
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Înfrângere la Cluj
CSU Sibiu a pierdut sâmbăta trecută în Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca, cu scorul de 80 
la 91, împotriva echipei U BT. Pentru echipa 
noastră au marcat: Davis 4p, Hardy 21p, 
Paliciuc 2p, Popescu 19p, Lalović 10p, 
Mijajlović 16p şi Cooper 8p.

Cavalerii fluierului
Laurenţiu Grigoraş, Istvan Bertalan şi Şerban 
Raşoga sunt cei trei oficiali care vor conduce 
partida din această seară în timp ce Marius 
Marinescu este comisarul din partea FRB 
pentru această întâlnire. 

Puncte marcate media/meci

M.Bojović (Galaţi)
M.Jeremić (Timişoara)

Recuperări
O.Barro (Cluj)

V.Moldoveanu (Cluj)

M.Bojović (Galaţi)

T.Nicoară (Oradea)
D.Tasic (Dinamo)

Pase decisive

F.Adamovic (Cluj)

S.Dunđerski (Dinamo)
G.Martinić (Mureş)

G.Martinić (Mureş)

Eficienţă

media/meci

media/meci

media/meci

20.07
19.73
19.50

7.69

7.40

6.36

7.64

21.38
21.27
20.43
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Următoarele partide pentru CSU Sibiu*:

Sâmbătă 28.01, LNBM, etapa a XVIII-a, BCM U Piteşti vs. CSU Sibiu
Miercuri 01.02, LNBM, etapa a XIX-a,  vs. BC MureşCSU Sibiu
Sâmbătă 11.02, LNBM, etapa a XXI-a, BC Timişoara vs. CSU Sibiu
Marţi 14.02, Cupa României-Turneul Final-8, CSU Sibiu vs. U BT Cluj

*CLASAMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

U BT Cluj-Napoca
Steaua  Bucureşti
CSM CSU Oradea
CSU Sibiu
BCM U Piteşti
BC Timişoara
BC Mureş
Phoenix Galaţi
SCM U Craiova
Dinamo Bucureşti
Olimpic Baia Mare

14
14
15
15
15
15
14
15
14
14
15

12/2
11/3
9/6
9/6
9/6
8/7
8/6
6/9

4/10
3/11
1/14

1222:1092 
1221:1061 
1150:1044
1215:1154
1165:1103
1176:1169
1123:1080
1167:1196 
1048:1128 
1048:1128 
977:1382 

26
25
24
24
24
23
22
21
18
17
16

86%
79%
60%
60%
60%
53%
57%
40%
29%
21%
7%

Loc Echipă MJ MC/MP MC/MJ C P

Dinamo Bucureşti

Prezentarea loturilor

CSU Sibiu

1. Slobodan Dunđerski
3. Cezar Stănescu  
4. Marko Šutalo
6. Iulian Orbeanu
8. Deven Anthony Mitchell
9. Marius Mihai Ciotlaus
10. Alexandru Marinca
12. Danilo Tasić
18. Radu Vîrnă
21. Dimitris Rasty Petzalis
23. Alexandru Bărbulescu
31. Sebastian Ionescu
45. Rajko Kljajević
 

0.Marcel Kawika Davis 
2.Kevin Hardy  
6.Vlad Tincu  
7.Mirel Dragoste  
8.Radu Paliciuc  
10.Radu Vrîncian  
13.Daniel Banciu  
14.Bogdan Popescu  
15.Boris Lalovic  
16.Igor Mijajlovic  
20.Christopher Cooper Williams 
22.Dragoş Daniel Gheorghe 

7.50
7.50

V.Moldoveanu (Cluj)

Antrenor: Dan Fleşeriu Antrenor:  Eugen Ilie

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

LNBM, etapa a XVII-a, 20-22 ianuarie 2017

(6.416-gazdele, 6.097-oaspeţii)

Ştiri pe scurt
LN de baschet masculin în cifre:
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CSU Sibiu - CS Dinamo Bucureşti

Meciul tur este unul de tristă amintire pentru 

CSU care a reușit în doar 5 minute, ultimele, să 

irosească un avantaj de 16 puncte și să piardă 

meciul. Acel meci a fost, probabil, cea mai mare 

surpriză a acestei ediţii de campionat și trezește 

în favoriţii noștri dorinţa de revanșă. Jucătorii 

sibieni au suferit o înfrângere la Cluj în etapa 

precedentă, dar jocul lor a fost unul bun pe care, 

dacă îl repetă, nu vor avea emoţii în 

adjudecarea victoriei. De cealaltă parte, 

oaspeţii au jucat împotriva băimărenilor de 

care au dispus la pas, ultimul sfert fiind rezervat 

tinerilor din echipă. În cazul în care nu îl vor 

putea folosi pe Mitchell, dinamoviștii vor avea 

un handicap în plus. Cu toate acestea, 

adversarul nu trebuie tratat de sus, astfel riscul 

de a păţi la fel ca în tur este mare. Pronostic: 1

BCM Olimpic Baia Mare - U BT Cluj-

Napoca

Chiar dacă miercuri s-a deplasat în 

Franţa unde a înfruntat una din forţele 

acestei ţări, Universitarii clujeni nu pot 

întâmpina probleme în duelul cu firava 

echipă maramureșeană. Băimărenii, nu 

doar că nu au mai simţit gustul victoriei 

din octombrie, ci au și pierdut multe 

dueluri la peste 20 de puncte diferenţă, 

diferenţă consemnată și în tur între cele 

două combatante de azi. Pentru clujeni 

este o bună ocazie de a-și odihni piesele 

de bază și de a rula întreg lotul, mai ales 

că se apropie Final 8 al Cupei României 

și vor avea nevoie de o prestaţie bună a 

jucătorilor care intră pe parcursul unui 

meci. Pronostic: 2

SCM Universitatea Craiova - CSM 

CSU Oradea

În Bănie sezonul nu a fost unul pe măsura 

așteptări lor,  iar fani i  speră ca 

revirimentul să fie cât mai aproape. O 

bună ocazie de a mai salva ceva din 

sezonul în curs este chiar meciul 

împotriva campioanei. Gazdele speră 

ca Burlacu și Bureau să se fi reintegrat 

complet în lot și în jocul formaţiei, pe 

lângă Hargrove care este cel mai 

constant jucător al lor. Totuși, aceste 

reveniri nu prezintă foarte multe 

avantaje din cauza vârstei celor numiţi 

mai sus, aspect care le va diminua 

minutele sau prestaţiile de pe parchet. Și 

la oaspeţi consemnăm o revenire, 

Avancronica etapei 

a XVII-a

de Călin Găvozdea
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creierul limpede din sezonul precedent, Will 

Franklin. Având în vedere că orădenii au 

câștigat etapa precedentă împotriva Stelei, vor 

încerca să nu rateze ocazia de a-și continua 

parcursul ascendent și vor ţinti victoria. 

Pronostic: 2

Steaua CSM EximBank - CS Phoenix Galaţi

Stări de spirit diferite în cele două tabere! 

Steliștii au suferit două înfrângeri consecutive, 

iar gălăţenii au câștigat împotriva uneia dintre 

candidatele la playoff. Gazdele vor încerca să 

reînnoade șirul succeselor pentru a nu pierde 

contactul cu vârful clasamentului, dar nu le va fi 

ușor cu o formaţie speculativă cum e cea de la 

malul Dunării care are de recuperat puncte 

preţioase pentru o clasare cât mai bună în 

vederea părţii secunde a competiţiei. Ambele 

echipe se pot baza pe întregul lot, iar ca valoare 

individuală, steliștii sunt mai bine poziţionaţi. În 

schimb, gălăţenii sunt motivaţi de meciul tur pe 

care l-au pierdut la o diferenţă de doar 4 

puncte, la momentul respectiv unele voci 

acuzând arbitrii de avantajare a steliștilor. 

Pronostic: 1

BC SCM Timișoara - BC Mureș Târgu 

Mureș

Acest meci consemnează revenirea în 

Liga Naţională de Baschet Masculin a 

antrenorului federal Tudor Costescu. Este 

interesant de urmărit cum va reuși el să își 

pună amprenta pe jocul echipei. 

Deocamdată este devreme să efectueze 

modificări majore și, probabil, va fi 

precaut la primul lui meci pe banca 

timișoreană. De cealaltă parte, 

mureșenii se confruntă cu eternele 

probleme financiare și în orice moment 

ne putem aștepta ca unul dintre jucători 

să își anunţe plecarea. Cu toate acestea, 

la fiecare meci s-au prezentat cu ambiţie 

și dorinţă de victorie, iar meritele le revin 

deopotrivă antrenorului și jucătorilor. În 

tur s-a consemnat o diferenţă de un 

singur punct în favoarea mureșenilor, iar 

astăzi se anunţă cel mai echilibrat duel al 

etapei din care cea mai câștigată ar 

putea fi... CSU Sibiu, dacă mureșenii vor 

reuși victoria! Pronostic 2

de Călin Găvozdea

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 mereu 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:…



Reporter: Spune-ne câteva cuvinte 

despre Deven Mitchell?

Deven Mitchell: Sunt o persoană 

relaxată, calmă, liniştită şi cu piciorele pe 

pământ. Sunt CEO şi propietar al propriei 

şcoli de baschet. De asemenea, sunt tatăl 

a doi copii care înseamnă lumea pentru 

mine. Domnul Iisus Hristos este salvatorul 

meu, iar eu încerc doar să îi urmez calea. 

Într-adevăr “I'm to blessed to be 

stressed".

Rep.:  Cum ai început să joci 

baschet? 

D.M.: Încă de când am fost foarte mic am 

avut o minge de baschet în mână. Tatăl 

meu juca baschet şi ne antrena şi pe mine 

şi pe fratele meu mai mare, pe aleea din 

faţa casei unde locuiam. Aveam un coş 

de baschet şi astfel, tot cartierul era 

mereu la noi acasă jucând baschet.  

Rep.: Unde ai mai jucat înainte să vii la 

CS Dinamo Bucureşti?

D.M.: Nu am jucat în ultimii doi ani. 

Ultima dată am jucat în Franţa în anul 

2014. Am jucat pentru echipa Maritime 

Boulogne, cu care am şi câştigat 

campionatul ProB.

Rep.: Ce te-a făcut să te întorci să joci 

iară în România?

D.M.: Oportunitatea a bătut la uşa mea 

şi eu am răspuns. România pentru mine 

Deven Mitchell: 
Visez să joc pentru 
naţionala României

6 interviu

de Alexandra SAVU 
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este ca a doua casă. În curând o să primesc 

paşaportul meu românesc, deci visez ca într-o zi 

să joc la echipa naţională. În plus, am în plan să 

deschid aici în România o academie de baschet 

pentru cei tineri, la fel ca cea pe care o am 

acasă în Statele Unite ale Americii.

Rep.: Care este obiectivul tău pentru acest 

sezon? 

D.M.: Să arăt că sunt sănătos şi pregătit din 

punct de vedere mental şi că flacăra încă 

continua să ardă în interiorul meu. Acesta este 

sezonul meu de revenire.

Rep.: Este ceva diferit la campionatul 

românesc faţă de cum era când ai jucat 

pentru Gaz Metan Mediaş?

D.M.: Campionatul este mult mai echilibrat. 

Oricine poate să bată pe oricine. Când am jucat 

ultima dată, în România existau 4-6 echipe de 

top care se luptau pentru podium. În meciurile cu 

restul echipelor ştiai dinaine cine va fi 

învingătorul.

Rep.: În opinia ta, într-o confruntare 

baschetbalistică este mai importantă latura 

psihologică sau latura fizică a sportivului?

D.M.: Pentru mine baschetul este mai mult decât 

un joc. Cei mai mulţi jucători au mentalitate, dar 

oricine poate să dribleze şi să arunce la coş. 

Cheia este înţelegerea jocului. Dacă ai un IQ 

baschetbalistic, jocul este mult mai uşor. Show-

ul şi slam-dunk-urile vor veni de la sine. Eu unul 

consider că excelez la ambele categorii (râde). 

Rep.: Unde vezi echipa CS Dinamo 

Bucureşti la finalul acestui sezon?

D.M.: Eu mă văd pe mine şi pe echipa 

mea intrând în play-off. Sunt un tip foarte 

încrezător şi, în ochii mei cred că vom 

învinge. 

Rep.: Cum crezi că va decurge meciul 

împotriva celor de la CSU Sibiu?

D.M.: O să fie un meci bun. Din păcate, 

avem câţiva jucători accidentaţi, inclusiv 

pe mine. Dar venim acolo pentru un 

singur motiv, acela de a câştiga.

Rep.: Ce face Deven Mitchell în timpul 

liber?

D.M.: În mare parte a timpului sunt 

singur. Dacă nu sunt în sala de 

antrenament sunt în sala de forţă. În 

afara baschetului lucrez la programe de 

pregătire şi organizez diferie lucruri 

despre şcoala de baschet de acasă. În 

afară de asta, mă joc jocuri video. Sunt 

un mare fan al jocului Call of Duty. Da, 

sunt un copil mai mare (râde).

Rep.: Ai un mesaj pentru fanii CSU 

Sibiu?

D.M.: Fanii Sibiului sunt minunaţi. Chiar 

dacă sunt un adversar, mereu mi-a făcut 

plăcere să joc în faţa fanilor sibieni. Ei ştiu 

foarte bine cum să facă sala să răsune.

interviu

de Alexandra SAVU 



multe despre baschet așa că am mers la sală 
echipat total neadecvat. La primul antrenament 
am purtat o pereche de teneși converse. 
Bineînţeles că încet-încet am învăţat tot ce 
trebuia să știu despre baschet și am remediat 
micile mele deficienţe legate de echipament așa 
cum era și normal. Am avut în tot acest timp 
sprijinul părinţilor mei care au fost și ei la rândul 
lor sportivi. Mama era un pic mai severă și își 
dorea să pun pe primul loc școala și implicit 
educaţia mea. Îmi impusese ca regulă să nu iau 
note mai mici de 7. În cazul în care notele mele nu 
erau peste 7 nu aveam voie să mai merg la 
antrenamente. Dacă se întâmpla să am o astfel 
de problema apelam întotdeauna la ajutorul 
tatălui meu care remedia situaţia. Trebuie să 
recunosc că am reușit să îmbin viaţa de sportiv cu 
școala și am obţinut rezultate bune la învaţătură, 
spre mulţumirea mamei mele.
Rep.: Unde ai mai jucat înainte de a te alătura 
lotului lui CSU Sibiu în iulie 2016?
R.P.: Am debutat în divizia A alături de 
Cuadripol Brașov, echipă pentru care am evoluat 
patru ani. Am avut contract cu această echipă pe 
toată durata facultăţii. Aceasta a fost 
propunerea pe care am primit-o de la oficialii 
clubului. După terminarea facultăţii am semnat 
cu Mureșul unde am jucat un sezon. A urmat apoi 
contractul cu Steaua Bucureși unde am evoluat 
un an în Divizia B și încă unul în Divizia A. După 
Steaua m-am transferat la Dinamo Bucureși 
unde am evoluat tot doi ani. În primul an am 
evoluat în  Divizia B iar în cel de al doilea în 
Divizia A. În iulie 2016 am semnat cu CSU Sibiu. 
Mă bucur că am făcut acest pas pentru că în 
ultimul an la Dinamo mi-a fost destul de greu. Am 
pus umărul la promovarea echipei în Divizia A 
însă după ce am promovat am simţit că efortul 
meu nu a fost apreciat din moment ce nu am 
primit mai multe minute pe parchet. La Sibiu în 
schimb, mă bucur de o relaţie placută cu domnul 
Fleșeriu dar și de faptul că am primit șansa să joc 
mai mult. 
Rep.: Care este cel mai  mare vis al tău legat de 
cariera ta baschetbalistică?
R.P.: Nu am un vis foarte îndrăzneţ legat de 
activitatea mea în baschet. Mi-ar plăcea să 
câștig un titlu în Liga Naţională, un titlu la 
obţinerea căruia să-mi aduc și eu aportul. Ar fi 
extraordinar pentru mine să simt bucuria unui 
astfel de moment. Am câștigat câteva medalii la 
nivel de juniori și am amintri frumoase legate de 
acea perioadă însă mi-ar plăcea acum să 

Radu Paliciuc: 
Mi-ar plăcea să continui 

alături de CSU Sibiu

8

de Ana DUŢU

interviu

Reporter: Lăsând pentru câteva momente baschetul în 
plan secund, ce le-ai povesti suporterilor sibieni 
despre omul Radu Paliciuc?
Radu Paliciuc: Numele meu este Radu Paliciuc și sunt 
născut pe 13 septembrie 1988 în Brașov.Aici mi-am 
petrecut copilăria și am luat contact cu sportul de 
performanţă. Cred că era firesc să mă apropii de sport 
din moment ce ambii mei părinţi au fost sportivi. Tatăl 
meu a jucat forbal iar mama volei. Undeva în jurul vârstei 
de 7 ani am început să merg la fotbal. Acesta a fost 
sportul pe care l-am practicat timp de patru ani. 
Influenţat de o parte din prietenii mei, la vârsta de 12 ani 
am decis să încerc și baschetul. Am facut-o din curiozitate 
pentru că majoritatea prietenilor mei mergeau la 
baschet însă nu-mi pare rău pentru că a început să-mi 
placă foarte mult. În ceea ce privește studiile, am terminat 
liceul în Brașov iar apoi am urmat cursurile Facultăţii de 
Alimentaţie și Turism. Anul acesta am decis să-mi continui 
studiile și m-am înscris la master în Pitești. Studiez 
momentan management sportiv deoarece după 
încheierea carierei în baschet mi-ar plăcea să lucrez în 
cadrul unui club. În puţinul timp liber pe care îl am îmi 
place să mă uit la filme și să ascult muzică. Muzica este o 
mare pasiune de-a mea și recunosc că mi-ar plăcea să 
lucrez ca și DJ. Poate că după după ce mă voi retrage din 
baschet voi putea face asta în timpul meu liber. Pană 
atunci muzica rămâne doar o mare pasiune în care 
investesc ori de câte ori am ocazia. 
Rep.: La ce vârstă și în ce împrejurări ai început să 
practici baschetul?
R.P.: Am început să joc baschet la vârsta de 12 ani la CSS 
Brașovia sub egida domnului Zmeu Lucian. Îmi aduc 
aminte și acum de primele antrenamente. Nu știam prea 
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reușesc aceeași performanţă și la seniori. Ar fi frumos să 
obţin un titlu cu Sibiul. De ce nu? Toţi suporterii noștri își 
doresc un nou titlu. Poate vom reuși o figură frumoasă în 
Cupa României. Eu sper să fim noi echipa care 
desfiinţează mitul conform căruia cei care organizează 
competiţia nu au câștigat niciodată. 
Rep.: Care este cea mai frumoasă amintire pe care ţi-a 
oferit-o baschetul?
R.P.: Cred că cea mai frumoasă amintire este legată tot 
de perioada petrecută la juniori. Cu lotul de U20 am 
câștigat medalia de argint iar eu am fost cel care a 
marcat coșul victoriei în ultima secundă a meciului 
disputat în semifinala campionatului. Chiar dacă am 
obţinut doar medalia de argint, pentru mine acel coș 
rămâne un moment deosebit deoarece am reușit să-mi 
conduc echipa către victorie. 
Rep.: Care este obiectivul personal al jucătorului Radu 
Paliciuc în acest sezon? 
R.P.: Îmi doresc foarte mult să ajut echipa să câștige cât 
mai multe meciuri. Cred că este ceva normal. 
Deasemenea, îmi doresc ca în acest sezon să prind cât 
mai multe minute în teren. Sper să reușesc să-i 
demonstrez d-lui Fleșeriu că merit să joc mai mult. Eu am 
venit de la Dinamo București unde trebuie să recunosc că 
nu am evoluat prea multe minute pe meci ceea ce mi-a 
diminuat și încrederea în mine ca jucător. Nu este ușor să 
stai un an pe  bancă. Am ales Sibiul sperând că aici voi 
primi mai multe șanse și că îmi voi regăsi acea încredere 
în mine. Deocamdată sunt mulţumit pentru că domnul 
Fleșeriu mi-a dat șansa să joc mai mult decât la Dinamo. 
De acum înainte totul depinde doar de mine. Voi munci 
mai mult și sper să reușesc să-i demonstrez domnului 
antrenor că merit încrederea dânsului. 
Rep.: În ce termeni ai vorbi despre evoluţia lui CSU 
Sibiu până în momentul de faţă?
R.P.: Având în vedere că ne situăm pe poziţia cu numărul 
trei în clasament, cred că ne-am descurcat destul de bine 
până în acest moment. Sincer, eu am avut încredere în 
echipă și am crezut că vom reuși să ne clasăm în primele 
șase dar parcă nu m-am așteptat chiar la locul trei. Mă 
bucură această pozţie în campionat și cred că este 
rezultatul faptului că s-au legat anumite legaturi între noi. 
Suntem uiniţi și ne simţim ca o mare familie. În meciurile 
de acasă suntem aproape invincibili. Am pierdut două 
partide la limită cu Steaua și Cluj. Dacă vom juca un pic 
mai bine și în deplasare lucrurile nu pot fi decât în 
favoarea noastră de acum înainte. Eu sunt mulţumit de 
parcursul echipei până în momentul de faţă și sper să 
continuăm pe aceeași pantă ascendentă.
Rep.: Cum privește jucătorul Radu Paliciuc 
confruntarea cu Dinamo București? 
R.P.: Plecăm ca și favoriţi însă depinde de noi să nu 
facem greșeli și să ne asigurăm victoria. Personal, îmi 

doresc să evoluez bine în această partidă. Am 
facut doi ani parte din lotul lui Dinamo Bucureși și 
vreau să le demonstrez celor de acolo care nu au 
avut încredere în mine că puteam mult mai mult.  
Rep.: Ai un model în baschet, un jucător care te 
inspiră și de la care încerci să înveţi câte ceva?
R.P.:  Jucătorul  meu prefereat a fost  
dintotdeauna Michael Jordan. Cine nu-l place 
pe Jordan? Michael a fost un jucător cu niște 
calităţi deosebite. Mai mult decât atât eu joc pe 
același post ca și el iar acest lucru m-a inspirat 
deseori. L-am studiat și i-am urmărit aproape 
toate meciurile. Întotdeauna a avut o gândire de 
învingător și o ambiţie nemărginită. În ultimii ani 
au venit din urmă foarte mulţi jucători talentaţi 
însă mie nu mi se pare că se pot compara. 
Michael este unul singur. 
Rep.: Putem vorbi despre o rutină sau despre o 
superstiţie în ziua meciului?
R.P.: După antrenamentul de dimineaţă merg la 
o cafea cu colegii de echipă. După cafea servim 
masa de prânz apoi fiecare se retrage pentru 
odihnă. Înainte de meci ascult muzică măcar o 
oră pentru a mă relaxa și motiva. În ceea ce 
privește superstiţiile mele pot să spun că în 
momentul în care ajung la sală am grijă să intru 
întotdeauna în teren cu piciorul drept. O altă 
mică superstiţie de-a mea este legată de 
șosetele pe care le port. La începutul fiecărui 
sezon îmi cumpăr șosete noi pe care le port doar 
la meciuri. Dacă pierd meciul respectiv schimb 
perechea de șosete cu o alta iar pe aceea nu o 
mai port niciodată. 
Rep.: Un aspect pe care l-ai schimba respectiv 
îmbunătăţi în baschetul românesc?
R.P.: Am auzit de-a lungul timpului discuţii critice 
legate de numărul jucătorilor străini din 
campionat. Pe mine nu m-a deranjat niciodată 
acest aspect și din contră consider că putem 
învăţa foarte multe de la jucătorii străini. Dacă 
vorbim totuși de o schimbare, mi-ar plăcea să se 
modifice regula jucătorului român și să se joace 
obligatoriu cu doi români în teren. Cred că o 
astfel de schimbare ar încuraja mai mult jucătorii 
autohtoni și ar duce la o evoluţie a fenomenului 
baschetbalistic. 
Rep.: Un mesaj pentru suporterii sibieni. 
R.P.: Vreau să le transmit că sunt minunaţi și că 
fac o atmosferă incredibilă care ne ajută și ne 
motivează în momentele grele. Cu mâna pe 
inimă afirm că sunt cei mai frumoși suporteri din 
ţară. Sunt impresionat de tot ceea ce se întâmplă 
în timpul meciurilor. 
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     NBA All Star Weekend, ediţia 2017, se 
apropie cu pași repezi. Evenimentul va avea loc 
între 17-19 februarie, în New Orleans, iar votul 
se va fi terminat deja la ora la care citiţi aceste 
rânduri și veţi fi aflat deja titularii din NBA All 
Star Game, care se va juca duminică, 19 
februarie. 
      Indiferent că va rămâne sau nu până la 
urmă printre titulari, georgianul Zaza Pachulia a 
fost fără îndoială omul care a stârnit cele mai 
mari discuţii în perioada în care fanii și-au votat 
favoriţii. Deși mediile sale, puţin peste cinci 
puncte și sașe recuperări pe meci, nu-l 
recomandă deloc pentru un loc în All Star, mai 
ales printre titulari, Zaza este pe locul doi în 
topul preferinţelor fanilor în frontcourt-ul 
Conferinţei de Vest, după coechipierul său de la 
Golden State Warriors, Kevin Durant. 
         Peste 800.000 de fani l-au votat pe Zaza 
în online (se contabilizează și voturile din social 
media cu hashtag-ul #nbavote). Fie că aproape 
un sfert de ţară a votat cu Zaza, Georgia având 
undeva la 3,7 milioane de locuitori, fie că fanii 
NBA de pretudindeni au vrut să facă o glumă, 
așa cum anul trecut o campanie stârnită de fanii 
NHL a adus în All Star un jucător care nu mai 
marcase un gol de doi ani, subiectul Zaza a 
stârnit vii controverse. 
        Cei cu simţul umorului au abordat 
problema foarte relaxat. “Zaza e lider la 

procentaje din acţiune, la 2 puncte și la 
recuperări. Nu văd care e problema”, 
“Zaza Pachulia e titular seară de seară în 
All Star Game. Doar joacă pentru 
Golden State Warriors” sau “Să-l punem 
pe Zaza și în concursul de slam-dunk. 
Vom avea cele mai spectaculoase lay-
up-uri” au fost doar câteva din glumele 
apărute pe internet. 
      Alţii mai serioși au taxat sistemul de 
vot, considerând că nu e normal ca 
aceste lucruri să se întâmple. 
       Acum, cred eu că nici Kobe Bryant n-
ar fi trebuit să mai fie lider la voturi când 
cariera lui era în declin. Sau nici Yao Ming 
n-ar fi trebuit să fie de două ori lider la 
numărul de voturi. Dar atât timp cât votul 
apaţine fanilor, astfel de lucruri pot 
apărea.
     Totuși, lucrurile nu vor rămâne chiar 
așa. Adam Silver, liderul NBA, a 
modificat procedura iar fanii vor avea o 
contribuţie de doar 50 la sută la 
stabilirea titularilor în All Star, urmând ca 
celelalte 50 de procente să fie împărţite 
egal între jucători și mass-media. 
       Dacă totul decurge normal, cinciurile 
de start în All Star ar trebui să arate așa:
Est: Kyrie Irving, Dwyane Wade (sau 
DeMar DeRozan) – guards, Lebron 

Zaza #NBAVote
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James, Giannis Antetokounmpo și Kevin Love – 
frontcourt
Vest: Steph Curry, James Harden (sau Russell 
Westbrook) – guards, Kevin Durant, Kawhi 
Leonard, Anthony Davis – frontcourt. 
Și ca să încheiem tot într-o notă comică, 
declaraţia anului în NBA până acum mi se pare 

cea a lui Giannis Antetokounmpo aka 
The Greek Freak, aka The Human 
Alphabet: “Probabil că dacă lumea știa 
să-mi scrie numele corect, aș fi fost lider 
la numărul de voturi”. Și credeţi-mă că nu 
e deloc ușor nici de scris și nici de 
pronunţat. 

     www.3la3.ro

         Asociaţia “Al 6-lea jucător” şi pubicul sibian în 
general, dezaprobă cu tărie toate scandările 
triviale şi xenofobe care au loc în Sala Transivania. 
Ne dezicem de orice atitudine de acest gen şi o 
considerăm o lipsă de bun simţ, demnitate şi fară 
nicio legătură cu sportul în general.
     Atragem atenţia celor care scandează şi 
instigă la astfel de scandări că echipa pe care o 
încurajăm are doar de pierdut, atât financiar cât 
mai ales din punctul de vedere al imaginii.

 Îndemnăm la o atmosferă de fair-play total, una care să încurajeze echipa noastră 
spre noi performanţe.  

Dezaprobare totală în ceea ce 
priveşte scandările triviale şi xenofobe!
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Cine cu cine mai are de jucat în sezonul regulat?

de www.csufans.ro

Vă vom prezenta în tabelul următor o imagine de ansamblu asupra partidelor 

rămase de disputant în sezonul regulat al LNBM.
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Situaţia la 17 ianuarie 2017 
în Euroliga masculină de baschet:

Situaţia la 17 ianuarie 2017 
în Liga Nord-Americana de Baschet-NBA:

1. CSKA Moscova1. CSKA Moscova1. CSKA Moscova 17 13 4 1512:1370 30p 17 13 4 1512:1370 30p 17 13 4 1512:1370 30p 

2. Real Madrid2. Real Madrid2. Real Madrid 17 12 5 1479:1364 29p 17 12 5 1479:1364 29p 17 12 5 1479:1364 29p 

3. Olympiacos Pireu3. Olympiacos Pireu3. Olympiacos Pireu 17 12 5 1325:1249 29p 17 12 5 1325:1249 29p 17 12 5 1325:1249 29p 

4. Baskonia Vitoria Gasteiz4. Baskonia Vitoria Gasteiz4. Baskonia Vitoria Gasteiz 17 11 6 1395:1325 28p 17 11 6 1395:1325 28p 17 11 6 1395:1325 28p 

5. Panathinaikos Superfoods Atena 17 10 7 1297:1252 27p 5. Panathinaikos Superfoods Atena 17 10 7 1297:1252 27p 5. Panathinaikos Superfoods Atena 17 10 7 1297:1252 27p 

6. Fenerbahce Istanbul6. Fenerbahce Istanbul6. Fenerbahce Istanbul 17 10 7 1289:1298 27p 17 10 7 1289:1298 27p 17 10 7 1289:1298 27p 

7. Steaua Roşie Belgrad7. Steaua Roşie Belgrad7. Steaua Roşie Belgrad 17 9 8 1267:1251 26p 17 9 8 1267:1251 26p 17 9 8 1267:1251 26p 

8. Darüşşafaka Doğuş Istanbul8. Darüşşafaka Doğuş Istanbul8. Darüşşafaka Doğuş Istanbul 17 9 8 1361:1355 26p 17 9 8 1361:1355 26p 17 9 8 1361:1355 26p 

9. Anadolu Efes Istanbul9. Anadolu Efes Istanbul9. Anadolu Efes Istanbul 17 8 9 1397:1407 25p 17 8 9 1397:1407 25p 17 8 9 1397:1407 25p 

10. Brose Bamberg10. Brose Bamberg10. Brose Bamberg 17 7 10 1348:1333 24p 17 7 10 1348:1333 24p 17 7 10 1348:1333 24p 

11. Unics Kazan11. Unics Kazan11. Unics Kazan 17 7 10 1336:1392 24p 17 7 10 1336:1392 24p 17 7 10 1336:1392 24p 

12. Barcelona Lassa12. Barcelona Lassa12. Barcelona Lassa 17 7 10 1214:1272 24p 17 7 10 1214:1272 24p 17 7 10 1214:1272 24p 

13. Žargiris Kaunas13. Žargiris Kaunas13. Žargiris Kaunas 17 6 11 1357:1399 23p 17 6 11 1357:1399 23p 17 6 11 1357:1399 23p 

14. Maccabi FOX Tel Aviv14. Maccabi FOX Tel Aviv14. Maccabi FOX Tel Aviv 17 6 11 1362:1416 23p 17 6 11 1362:1416 23p 17 6 11 1362:1416 23p 

15. Galatasaray Odeabank Istanbul 17 5 12 1328:1450 22p 15. Galatasaray Odeabank Istanbul 17 5 12 1328:1450 22p 15. Galatasaray Odeabank Istanbul 17 5 12 1328:1450 22p 

16. EA7 Emporio Armani Milano 17 4 13 1358:1492 21p 16. EA7 Emporio Armani Milano 17 4 13 1358:1492 21p 16. EA7 Emporio Armani Milano 17 4 13 1358:1492 21p 

Conferinţa de VEST: Conferinţa de EST: 
1. G1. G1. Golden State Warriors 0.854 (41j.) 1. Cleveland Cavaliers 0.725 (40j.) olden State Warriors 0.854 (41j.) 1. Cleveland Cavaliers 0.725 (40j.) olden State Warriors 0.854 (41j.) 1. Cleveland Cavaliers 0.725 (40j.) 

2. San Antonio Spurs2. San Antonio Spurs2. San Antonio Spurs 0.775 (40j.) 2. Toronto Raptors0.775 (40j.) 2. Toronto Raptors0.775 (40j.) 2. Toronto Raptors 0.675 (40j.) 0.675 (40j.) 0.675 (40j.) 

3. Houston Rockets3. Houston Rockets3. Houston Rockets 0.744 (43j.) 3. Boston Celtics0.744 (43j.) 3. Boston Celtics0.744 (43j.) 3. Boston Celtics 0.634 (41j.) 0.634 (41j.) 0.634 (41j.) 

4. Los Angeles Clippers 0.674 (43j.) 4. Atlanta Hawks4. Los Angeles Clippers 0.674 (43j.) 4. Atlanta Hawks4. Los Angeles Clippers 0.674 (43j.) 4. Atlanta Hawks 0.585 (41j.) 0.585 (41j.) 0.585 (41j.) 

5. Utah Jazz5. Utah Jazz5. Utah Jazz 0.628 (43j.) 5. Washington Wizards 0.525 (40j.) 0.628 (43j.) 5. Washington Wizards 0.525 (40j.) 0.628 (43j.) 5. Washington Wizards 0.525 (40j.) 

6. Memphis Grizzlies6. Memphis Grizzlies6. Memphis Grizzlies 0.581 (43j.) 6. Indiana Pacers0.581 (43j.) 6. Indiana Pacers0.581 (43j.) 6. Indiana Pacers 0.525 (40j.) 0.525 (40j.) 0.525 (40j.) 

7. Oklahoma City Thunder 0.581 (43j.) 7. Chicago Bulls7. Oklahoma City Thunder 0.581 (43j.) 7. Chicago Bulls7. Oklahoma City Thunder 0.581 (43j.) 7. Chicago Bulls 0.500 (42j.) 0.500 (42j.) 0.500 (42j.) 

8. Portland Trail Blazers 0.419 (43j.) 8. Milwaukee Bucks8. Portland Trail Blazers 0.419 (43j.) 8. Milwaukee Bucks8. Portland Trail Blazers 0.419 (43j.) 8. Milwaukee Bucks 0.500 (40.) 0.500 (40.) 0.500 (40.) 

9. Denver Nuggets9. Denver Nuggets9. Denver Nuggets 0.410 (39j.) 9. Charlotte Hornets 0.488 (41j.) 0.410 (39j.) 9. Charlotte Hornets 0.488 (41j.) 0.410 (39j.) 9. Charlotte Hornets 0.488 (41j.) 

10. Sacramento Kings10. Sacramento Kings10. Sacramento Kings 0.400 (40j.) 10. Detroit Pistons0.400 (40j.) 10. Detroit Pistons0.400 (40j.) 10. Detroit Pistons 0.442 (43j.) 0.442 (43j.) 0.442 (43j.) 

11. New Orleans Pelicans 0.381 (42j.) 11. New York Knicks 0.429 (42j.) 11. New Orleans Pelicans 0.381 (42j.) 11. New York Knicks 0.429 (42j.) 11. New Orleans Pelicans 0.381 (42j.) 11. New York Knicks 0.429 (42j.) 

12. Minnesota Timberwolves 0.341 (41j.) 12. Orlando Magic12. Minnesota Timberwolves 0.341 (41j.) 12. Orlando Magic12. Minnesota Timberwolves 0.341 (41j.) 12. Orlando Magic 0.395 (43j.) 0.395 (43j.) 0.395 (43j.) 

13. Los Angeles Lakers13. Los Angeles Lakers13. Los Angeles Lakers 0.333 (45j.) 13. Philadelphia 76ers 0.333 (39j.) 0.333 (45j.) 13. Philadelphia 76ers 0.333 (39j.) 0.333 (45j.) 13. Philadelphia 76ers 0.333 (39j.) 

14. Dallas Mavericks14. Dallas Mavericks14. Dallas Mavericks 0.325 (40j.) 14. Miami Heat0.325 (40j.) 14. Miami Heat0.325 (40j.) 14. Miami Heat 0.268 (41j.) 0.268 (41j.) 0.268 (41j.) 

15. Phoenix Suns15. Phoenix Suns15. Phoenix Suns 0.317 (41j.) 15.Brooklyn Nets 0.317 (41j.) 15.Brooklyn Nets 0.317 (41j.) 15.Brooklyn Nets 0.200 (40j.) 0.200 (40j.) 0.200 (40j.) 
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Ţările cu cele mai multe 
reprezentante 
în cupele europene

         Sezonul 2016/17 în baschetul european la 
nivel de club cuprinde patru competiţii. Două 
sunt organizate sub egida Euroleague 
Basketball - Euroliga și EuroCup, iar două sub 
egida FIBA - Basketball Champions League și 
FIBA Europe Cup.
         În total, la startul competiţiilor continentale 
din acest sezon s-au aliniat 113 echipe de club. 
Un număr cu adevărat impresionant.
   10 ţări europene au cel puţin cinci 
reprezentante în cupele europene pe parcursul 
sezonului competiţional 2016/17. Liga Adriatică 
(ce compune ţările ex-iugoslave) are la rânul ei 
un număr impresionant de participante. Este 
vorba despre: 
          Spania (10) - Baskonia, FC Barcelona, 
Real Madrid, Bilbao Basket, UCAM Murcia, 
Unicaja Malaga, Valencia Basket, Gran 
Canaria, Fuenlabrada, Iberostar Tenerife.
      Turcia (10) - Anadolu Efes Istanbul, 
Darussafaka Dogus, Fenerbahce Istanbul, 
Galatasaray Istanbul, Banvit Bandirma, 
Besiktas Istanbul, Usak Sportif, Pinar Karsiyaka, 
Demir Insaat, Gaziantep.
        Liga Adriatică (10) - Steaua Roșie Belgrad, 
Buducnost Podgorica, Cedevita Zagreb, MZT 
Skopje, Olimpija Ljubljana, Cibona Zagreb, 
Helios Suns, Mornar Bar, Mega Leks Belgrad, 
Partizan Belgrad.
     Rusia (8) - CSKA Moscova, Unics Kazan, 
Khimki Moscova, Lokomotiv Kuban, Nizhny 
Novgorod, Zenit St. Petersburg, Avtodor 
Saratov, Enisey Krasnoyarsk.

      Franţa (8) - AS Monaco, ASVEL 
Villeurbane, Le Mans Sarthe, SIG 
Strasbourg, Gravelines Dunkerque, Elan 
Chalon, Nanterre 92, Pau Orthez.
    Germania (8) - Brose Baskets, 
Ratiopharm Ulm, Bayern Munchen, Alba 
Berlin, EWE Baskets Oldenburg, Fraport 
Skyliners, MHP Ludwigsburg, Telekom 
Bonn.
   Lituania (7) - Zalgiris Kaunas, 
Lietkabelis Panevezys, Lietuvos Rytas, 
Juventus Utena, Neptunas Klaipeda, BC 
Siauliai, Prienu Birstono.
        Belgia (6) - Spirou Charleroi, Telenet 
Oostende, Antwerp Giants, Brussels 
Basketball, Mons Hainaut, Limburg 
United. 
   Grecia (5) - Olympiacos Pireu, 
Panathinaikos Atena, AEK Atena, Aris 
Salonic, PAOK Salonic.
       Israel (5) - Maccabi Tel-Aviv, Hapoel 
Ierusalim, Ironi Nahariya, Maccabi 
Rishon LeZion, Bnei Hertzeliya. 
    

de Adi MICINIC
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     Italia (5) - EA7 Milano, Dinamo Sassari, 
Sidigas Avellino, Umana Reyer Venezia, Varese. 

E u r o l i g a  -  Tu r c i a  ( p a t r u  e c h i p e )
E u r o C u p  -  S p a n i a  ( ș a s e  e c h i p e )  
Basketball Champions League - Liga Adriatică 
(cinci echipe)
FIBA Europe Cup - Franţa (patru echipe)

        Remarcăm faptul că cel mai puternic 
dezvoltate ţări ale Europei din punct de vedere 
baschetbalistic au cel mai mare număr de 
participante în cupele europene. Un indicator 
cât de poate de evident cu privire la faptul că 
pentru cei puternici măsurarea propriilor forţe 
cu adversari proveniţi din întreaga Europă este 
o prioritate.
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