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CSU Sibiu vs. BC Mureş, (în tur: 74:68)

BC Timişoara vs. CSM CSU Oradea, (82:84), astăzi ora 17:00, LIVE DigiSport 4

Olimpic Baia Mare vs. BCMU Piteşti, (58:82), astăzi ora 17:00

SCMU Craiova vs. U BT Cluj-Napoca, (71:80), astăzi ora 18:00

Steaua CSM Bucureşti vs. Dinamo Bucureşti, (96:73), astăzi ora 20:30, LIVE DigiSport 3

Phoenix Galaţi - stă

Liga Naţională de Baschet masculin, sezonul 2016-2017,
sezonul regulat

3

Victorie importantă la Piteşti
CSU Sibiu a reuşit vineri o victorie extrem de 
importantă pe terenul celor de la BCMU 
Piteşti, scor 80 la 71 (17-21, 21-12, 22-13, 20-
25). Echipa noastră a controlat în mare parte 
disputa şi a reuşit să facă încă un pas 
important în vederea calificării în turneul final 
1-6. 
Pentru CSU Sibiu au marcat: I. Mijajlović 21p 
(4x3), B. Lalović 16p (3x3), B. Popescu 14p 
(1x3), C. Cooper 13p (1x3), M. Davis 9p, K. 
Hardy 7p. Felicitări! 

Puncte marcate media/meci

M.Bojović (Galaţi)

M.Jeremić (Timişoara)

Recuperări

O.Barro (Cluj)

V.Moldoveanu (Cluj)

M.Bojović (Galaţi)

C.Cooper (Sibiu)
D.Tasic (Dinamo)

Pase decisive

F.Adamovic (Cluj)

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

K.Dykes (Cluj)
G.Martinić (Mureş)

Eficienţă

media/meci

media/meci

media/meci

20.12
19.59
17.80

7.94

7.33

6.69

7.69

21.18
20.31
20.06

Liderii campionatului:

Partide
disputate

Victorii
gazde

Victorii
oaspeţi

Puncte 
marcate

Media de puncte
marcate/meci

90

57

33

14.128

156,98

Redactor-şef:
Radu Mușoaie

DTP:
Radu Leorda

Redactori:
Adi Micinic
Adi Popa
Ana Duţu
Călin Găvozdea

Următoarele partide pentru CSU Sibiu*:

Vineri 10.02, LNBM, etapa a XXI-a, BC Timişoara vs. CSU Sibiu
Marţi 14.02 CSU Sibiu, Cupa României-Turneul Final-8,  vs. U BT Cluj

*CLASAMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

16
16
17
17
16
16
16
17
16
16
17

14/2
12/4
11/6
10/7
10/6
9/7
9/7
6/11
4/12
4/12
1/16

1398:1222 
1383:1227 
1382:1286
1357:1328
1237:1126
1236:1183
1282:1236
1335:1380 
1217:1279 
1197:1301 
1104:1560 

30
28
28
27
26
25
25
23
20
20
18

88%
75%
65%
59%
63%
56%
56%
35%
25%
25%
6%

Loc Echipă MJ MC/MP MC/MJ C P

BC Mureş Tg. Mureş

Prezentarea loturilor

CSU Sibiu

3. Daniel Popescu
4. Dragoş Mihai Andrei 
5. Goran Martinić  
6. Goran Gajović
7. Dalibor Đapa
8. Cornel Cioacătă
10. Szabolcs Sánta
11. Tudor Bichiş
13. Mohammed Alhaji
15. László Lázár
17. Alin Borşa
20. Ernests Kalve
33. Engi Dávid Rosenfeld
 

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

7.38
7.31

Antrenor: Dan Fleşeriu Antrenor: Szászgáspár Barnabás

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

LNBM, etapa a XIX-a, 1 februarie 2017

 (7.250-gazdele, 6.878-oaspeţii)

Ştiri pe scurt
LN de baschet masculin în cifre:
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CSU Sibiu –BC Mureş Tg Mureş 

 Unul dintre cele mai vechi dueluri ale 

campionatului are parte de un nou episod 

interesant. Dacă în tabăra favoriţilor noștri 

lucrurile decurg bine, oaspeţii au un sezon 

zbuciumat din mai multe motive. Cel mai 

arzător este situaţia financiară nesigură care i-

a adus pe jucători în pragul de a nu se prezenta 

la unele meciuri. Acum, după ce BC Mureș a ieșit 

din FIBA Europe Cup, este de așteptat ca unii 

jucători să își găsească angajamente la echipe 

fără probleme financiare, dacă problemele 

clubului nu vor fi rezolvate în mod favorabil 

jucătorilor. Cu toate dificultăţile clubului, 

jucătorii mureșeni sunt de apreciat pentru 

dăruirea cu care abordează fiecare partidă, iar 

acest lucru trebuie să îi pună în gardă pe 

jucătorii lui Dan Fleșeriu care își doresc să 

dubleze victoria din deplasarea precedentă și 

să își reconfirme superioritatea în faţa 

adversarului de azi pe care l-a învins în 

tur. Pronostic: 1.

BC SCM Timișoara - CSM CSU Oradea

 Duelul vestului se anunţă 

palpitant, atât gazdele cât și oaspeţii 

dorindu-și victoria pentru a-și asigura o 

clasare cât mai bună înainte de debutul 

fazei următoare a competiţiei. Orădenii 

vor încerca să profite de săptămâna de 

odihnă și speră să poată conta pe tot 

lotul, în timp ce timișorenii au un moral 

bun după victoria la limită obţinută la 

Galaţi. Fără probleme de lot și cu 

Flowers în mare formă, BC Timișoara 

speră să găsească formulele potrivite de 

joc pentru a contracara jocul sigur al 

echipei lui Cristi Achim. Totuși Oradea 

este echipa mai experimentată, iar acest 

lucru va cântări greu în desfășurarea 

meciului. Totodată, acest meci este și 

preambulul sfertului de finală al Cupei 

României pe care vom avea ocazia să îl 

urmărim în 15 februarie în Sala 

Transilvania. Pronostic: 2.

Municipal Olimpic Baia Mare - BCMU 

Pitești 

 În timp ce multe echipe s-au 

întărit în această perioadă, băimărenii 

au pierdut un om de bază, Ciotlăuș, iar 

șansele ca ei să obţină o altă victorie 

până la sfârșitul sezonului sunt aproape 

nule. Piteștenii sosesc cu dorinţa de 

revanșă după eșecul suferit în faţa lui 

CSU Sibiu pe teren propriu și nu iau în 

Avancronica etapei 

a XIX-a

de Călin Găvozdea
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calcul decât victoria în confruntarea aceasta. 

Pentru Hristu Șapera este o bună ocazie de a 

rula întreg lotul în vederea abordării finalului de 

campionat cu o formulă cât mai largă. Este de 

așteptat să îi vedem pe jucătorii români din lotul 

piteștenilor jucând mai mult decât de obicei. 

Pronostic: 2

SCMU Craiova - U-Banca Transilvania Cluj 

 Oltenii au fost cei mai activi pe piaţa 

transferurilor în perioada de iarnă, nume grele 

revenind în baschetul românesc în Bănie: 

Christopher Lee, Travis Bureau sau Cătălin 

Burlacu. Cu toate acestea, jocul echipei suferă, 

antrenorul Vuksanović nepărând să fie omul 

potrivit pentru a antrena un lot plin de jucători 

cu caractere puternice, stare de fapt dovedită 

de înfrângerea din fief-ul dinamoviștilor. 

Clujenii, în schimb, scăpaţi de stresul și oboseala 

deplasărilor lungi din cupele europene, se pot 

concentra 100% pe competiţiile interne, iar 

victoria din etapa precedentă împotriva Stelei 

la 17 puncte este concludentă în acest sens. În 

plus, după mult timp, lotul clujenilor nu mai este 

decimat de accidentări. Pronostic: 2.

Steaua CSM Eximbank - CS Dinamo 
București

 Pe vremuri, acesta era marele 
derby al baschetului românesc, cele 
două echipe adunând împreună nu mai 
puţin de 43 de titluri, ultimul în anul 2003. 
De atunci, cele două echipe au lipsit 
deodată sau pe rând din primul eșalon, 
trecând prin diverse perioade de 
reorganizare. În acest moment, jocurile 
cu scântei din trecut par a fi uitate, iar 
eternele rivale pornesc de pe poziţii 
diametral opuse. Steliștii luptă pentru 
întâietate, iar dinamoviștii se zbat în 
subsolul clasamentului. Atât la nivelul 
lotului cât și la nivelul jocului prestat, 
gazdele de azi se află la un nivel net 
superior oaspeţilor, mai ales că au reușit 
o achiziţie de marcă, Randal Falkar, 
campion al Franţei! Dinamoviștii au 
numeroase meciuri în care au început 
bine, dar n-au rezistat ritmului și au 
încheiat în genunchi confruntările, 
excepţie făcând tocmai meciul din etapa 
precedentă când au reușit o răsturnare 
spectaculoasă și au obţinut o victorie 
importantă împotriva craiovenilor. 
Pronostic: 1.

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:…



Euroliga

de Adi MICINIC 

          Steaua Roșie Belgrad este revelaţia ediţiei 
2016/17 în Euroliga masculină. Campioana Serbiei 
are cel mai mic buget din competiţie, dar se află într-
o situaţie favorabilă să se califice în playoff.
 Formaţia antrenată de către Dejan 
Radonjic a depășit pe Panathinaikos Atena, scor 72-
66, în etapa a 20-a din sezonul regulat și a bifat cea 
de-a 12-a victorie stagională. Cu un procentaj de 
succes de 60%, formaţia cea mai limitată din punct 
de vedere financiar în competiţia de top a Europei 
se află într-o posutră favorabilă după disputarea a 
2/3 din sezonul regulat.
 KK Crvena Zvezda a fost semifinalistă 
EuroCup în 2014, a avansat în TOP 16 în 2015 și s-a 
calificat în playoff-ul Euroligii în 2016. Au fost 
rezultate remarcabile, peste statutul echipei și peste 
potenţialul financiar al grupării. Belgrădenii au 
reușit să întreacă orice așteptări în precedentele 
participări continentale. Cu toate acestea, cele 
întâmplate pe parcursul actualului sezon întrec chiar 
și rezultatele obţinute în precedentele trei campanii 
continentale.
 Prin victoria repurtată asupra lui 
Panathinaikos, sârbii au înregistrat cel de-al 7-lea 
succes consecutiv în competiţie. Este o performanţă 
care a stat doar la îndemâna lui CSKA Moscova în 
prealabil pe parcursul acestui sezon competiţional. 
 Prestaţia de pe teren este întrecută doar 
de spectacolul oferit de suporteri și de interesul 
manifestat de fani faţă de echipă și de participarea 
în Euroligă. În sezonul precedent, Steaua Roșie a 
avut încasări de 1.7 milioane euro din vânzarea de 
bilete și abonamente, iar în actualul sezon se 
preconizează că se va depăși suma de 2.5 milioane 
euro la acest capitol. Belgrădenii au jucat 14 meciuri 
pe teren propriu în staigunea anterioară, incluzând 
un meci disputat la Vršac. În actuala ediţie, Steaua 
Roșie are asigurate cel puţin 15 meciuri pe teren 
propriu. Formaţia din Belgrad ar putea să joace 
chiar mai multe, dacă se califică în playoff.
 Încasările menţionate în anteriorul 
paragraf acoperă aproximativ 40% din bugetul 

total al echipei pentru sezonul actual. Este o 
dovadă de eficienţă și de fair play financiar 
care îi face pe sârbi mari favoriţi la trofeul de 
cel mai eficient program de marketing din 
punct de vedere al comercializării biletelor. 
Este probabil singurul loc în care publicul 
prezent nu are nevoie de concursuri, de 
majorete, mascote ori alte atracţii în timeout-
uri sau în pauza meciului. Spectacolul în sine 
se desfășoară în teren și în tribune. Pe tot 
parcursul meciului. La fiecare meci. 
 Ca și o comparaţie, secţiile de 
baschet de la FC Barcelona și Real Madrid 
sunt consumatoare de bani. Ele toacă banii 
proveniţi din bugetul secţiilor de fotbal. 
Același lucru este valabil pentru majoritatea 
echipelor de baschet din Europa care au 
secţie de fotbal.
 Nebojsa Covic, președintele secţiei 
de baschet a clubului belgrădean, a 
declarat înaintea meciului cu Panathinaikos 
că au fost atât de multe cereri pentru meciul 
cu cea mai titrată echipă din epoca 
modernă a baschetului european la nivel de 
club încât el s-ar fi putut desfășura liniștit pe 
Rajko Mitić Stadium (alintat Maracana de 
suporterii Zvezdăi), chiar dacă are o 
capacitate de peste 55.000 locuri.
 Meciul amintit s-a jucat la Arena 
Aleksandar Nikolic (Pionir), în prezenţa a 
7.000 spectatori. Biletele s-au epuizat în 
decurs de 15 minute de la punerea lor în 
vânzare. Covic a precizat că este ferm 
convins de faptul că dacă meciul se juca pe 
stadion ar fi epuizat toate biletele într-o oră.
 Steaua Roșie Belgrad este un 
exemplu de eficienţă baschetbalistică și 
financiară. Într-o ţară ex-comunistă. Într-un 
loc cuprins de o bogată istorie, sportivă și de 
orice fel doriţi. Ne arată și dragostea 
sârbilor pentru baschet.

 Steaua Roșie Belgrad – Combinaţia de eficienţă 
sportivă și financiară
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de Adi POPA 

         Sunt anumite momente în care îţi dorești ca un Sunt anumite momente în care îţi dorești ca un 
meci de baschet să nu se mai termine. Fie că e meci de baschet să nu se mai termine. Fie că e 
vorba de spectacol, fie că e vorba de recorduri. vorba de spectacol, fie că e vorba de recorduri. 
New York Knicks – Atlanta Hawks de duminică New York Knicks – Atlanta Hawks de duminică 
seară nu a fost un meci spectaculos în totalitate. Au seară nu a fost un meci spectaculos în totalitate. Au 
fost multe greșeli de ambele părţi, au fost decizii fost multe greșeli de ambele părţi, au fost decizii 
ciudate de arbitraj, Atlanta ar fi trebuit, potrivit ciudate de arbitraj, Atlanta ar fi trebuit, potrivit 
clasamentului, să câștige fără probleme în faţa clasamentului, să câștige fără probleme în faţa 
unei echipe, Knicks, cu prea puţine suișuri și preaunei echipe, Knicks, cu prea puţine suișuri și prea 
multe coborâșuri în acest sezon. 

         Sunt anumite momente în care îţi dorești ca un 
meci de baschet să nu se mai termine. Fie că e 
vorba de spectacol, fie că e vorba de recorduri. 
New York Knicks – Atlanta Hawks de duminică 
seară nu a fost un meci spectaculos în totalitate. Au 
fost multe greșeli de ambele părţi, au fost decizii 
ciudate de arbitraj, Atlanta ar fi trebuit, potrivit 
clasamentului, să câștige fără probleme în faţa 
unei echipe, Knicks, cu prea puţine suișuri și prea 
multe coborâșuri în acest sezon. 
     Dar Carmelo Anthony a dovedit că este este 
unul dintre jucătorii cu sânge rece din NBA și pe 
lângă cele 45 de puncte marcate i-a ţinut în viaţă 
pe Knicks pe finalul timpului regulamentar și de-a 
lungul primei reprize de prelungiri. A fost apoi 
eliminat din joc în cea de-a doua. Dar coechipierii 
săi nu au cedat. Și nici cei de la Atlanta nu s-au 
lăsat mai prejos, conduși de un fabulos Paul 
Millsap, care avea să petreacă pe teren în total 60 
de minute, marcând 37 de puncte și coșul care 
avea să se dovedească decisiv pentru echipa sa!
      A ieșit un meci istoric, încheiat după patru 
reprize de prelungire și doar pentru că, probabil 
istovit după cele 53 de minute jucate, Courtney 
Lee a ratat de puţin o aruncare de trei puncte at 
the buzzer, care ar fi dus meciul în a cincea parte 
suplimentară. Tot el prelungise meciul cu o 
asemenea aruncare la finalul celui de-al doilea 
OT și apoi cu două libere marcat la finalul celui de-
al treilea OT. 
      Când LeBron James și Russell Westbrook 
ieșeau pe teren la încălzire în Cleveland, pentru 
Cavaliers-Thunder, în Atlanta, Knicks și Hawks 
erau deja pe finalul primului sfert. Când 
Westbrook era în drum spre aeroport probabil, 
pentru a lua avionul către San Antonio iar LeBron 
era în drum spre casă, Knicks și Hawks încă mai 
jucau. Meciul din Atlanta a durat patru ore în total, 
începând cu o jumătate de oră înainte de startul 
partidei Cleveland Cavaliers – Oklahoma City 
Thunder și terminându-se la o oră după acesta.  

        În ultimele două reprize de prelungire, În ultimele două reprize de prelungire, 
aproape toţi jucătorii de pe băncile celor aproape toţi jucătorii de pe băncile celor 
două echipe au stat în picioare, încercând două echipe au stat în picioare, încercând 
parcă să le transmită cât mai multă energie parcă să le transmită cât mai multă energie 
coechipierilor din teren. Fanii au făcut coechipierilor din teren. Fanii au făcut 
asemenea  gă lăg ie  î ncâ t  uneor i  asemenea  gă lăg ie  î ncâ t  uneor i  
comentatorii abia se mai auzeau. Și ca un comentatorii abia se mai auzeau. Și ca un 
amănunt haios, aceștia le-au mulţumit în amănunt haios, aceștia le-au mulţumit în 
direct celor care se ocupau de grafica TV direct celor care se ocupau de grafica TV 

de prelungiri.

        În ultimele două reprize de prelungire, 
aproape toţi jucătorii de pe băncile celor 
două echipe au stat în picioare, încercând 
parcă să le transmită cât mai multă energie 
coechipierilor din teren. Fanii au făcut 
asemenea  gă lăg ie  î ncâ t  uneor i  
comentatorii abia se mai auzeau. Și ca un 
amănunt haios, aceștia le-au mulţumit în 
direct celor care se ocupau de grafica TV 
pentru că au reușit să afișeze pe ecran 
scorul pe sferturi plus al celor patru reprize 
de prelungiri.
      Ultima oară când Knicks jucau patru 
reprize de prelungiri, NBA-ul abia își 
căpătase actuala denumire, ceasul de atac 
încă nu fusese introdus, termenul de rock-
and-roll abia era inventat, Harry S. Truman 
era președinte în SUA iar pe continentul 
nostru se puneau bazele unei alianţe ce 
avea să fie precursoarea Uniunii Europene. 
Era anul 1951 si Knicks pierdea cu 
Rochester Royals, pe 23 ianuarie, scor 92-
102. 
       Atlanta Hawks a jucat ultimul meci cu 
patru prelungiri mult mai recent, acum cinci 
sezoane, într-o dispută cu Utah Jazz, la 
care antrenor secund era chiar Jeff 
Hornacek, actualul antrenor principal al 
celor de la New York Knicks. 
       Au fost 11 meciuri în istoria NBA cu 
patru reprize de prelungire, cel mai recent 
în 2015, între Bulls și Pistons, alte două cu 
cinci, dar recordul absolut este deţinut de 
Indianapolis Olympions vs. Rochester 
Royals 75-73 la 6 ianuarie 1951, meci 
încheiat după șase reprize de prelungire.
      După ce ai avut ocazia să vezi un 
asemenea meci, ce poţi să mai spui? I love 
this game!

Nu una, nu doua, nu trei… ci patru! Nu una, nu doua, nu trei… ci patru! 
Reprize de prelungire!Reprize de prelungire!

Nu una, nu doua, nu trei… ci patru! 
Reprize de prelungire!
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de Ana DUŢU

interviu
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Rep: Se apropie cu pași 
repezi unul dintre cele 
m a i  a ș t e p t a t e  
evenimente sportive pe 
care Sibiul îl va găzdui. 
Cum merg pregătirile?
Horaţiu Floca: Am intrat 
în  l in ie dreaptă cu 
pregătirile și sperăm ca 

evenimentele din luna februarie de la Sibiu să 
demonstreze, încă o dată, că Sibiul respiră 
baschet și că, pe lângă cultură, lumea 
apreciază și sportul. Va fi un eveniment sportiv 
de înaltă clasă și ne așteptăm ca sala să fie 
plină la toate meciurile. Vom putea urmări 
prestaţia celor mai bune 8 echipe de baschet 
din ţară, calificate după prima fază a Cupei 
României la baschet masculin, dar și spectacolul 
”stelelor” Ligii Naţionale.
Rep: Există cerere mare de bilete? Când se 
pun în vânzare și cât costă?
HF: Tichetele de acces pentru evenimentele 
Superbet Final 8 Cupei României și Superbet All 
Star Game 2017 se pun în vânzare începând de 
joi, 2 februarie 2017, la sediul Clubului Sportiv 
Universitar Sibiu. Biletul costă 20 de lei pe zi, iar 
pachetul pentru toate cele 5 zile ale 
evenimentului, 80 de lei. Abonaţii BC CSU Sibiu 
beneficiază de reducere de 50%, adică 10 lei 
pe zi și 40 de lei pentru toate zilele și se vor 
vinde la sediul CSU Sibiu, str. Rennes, nr.2, în 
intervalul orar 12:00-18:00. În măsura în care 
vor mai exista bilete disponibile, ele se vor vinde 
și la caseria aflată la Sala Transilvania Sibiu, în 
fiecare zi de competiţie. 

Rep: În calitate de organizator, cum 
vedeţi adversarul echipei Sibiului din 
primul meci? O înfrângere ar putea 
încheia parcursul BC CSU Sibiu, după 
prima zi de competiţie.
HF: Este clar că toate cele 8 echipe 
participante își doresc să câștige trofeul. 
Fiecare echipă are atuu-rile, avantajele 
sale. Pentru noi este un mare avantaj că 
jucăm în sala noastră, în faţa propriilor 
suporteri. Cupa României este o 
competiţie a surprizelor și orice se poate 
întâmpla, nimeni nu este favorit cert din 
start, consider că forma din ziua partidei 
poate decide câștigătoarea unui meci. 
Avem încredere în echipa noastră, în 
jucătorii noștri, știm că și doresc extrem de 
mult un trofeu, mai ales pentru suporterii 
echipei noastre și pentru oraș.

CASETĂ PROGRAM:
Superbet Final 8 Cupei României -Sala 
Transilvania Sibiu -14-18 februarie 2017, 
timp de 5 zile, după următorul program:
14.02.2017 
Steaua CSM Eximbank Bucuresti – SCM U Craiova
BC CSU Sibiu – U Banca Transilvania Cluj Napoca

15.02.2017 
BC Mures Targu Mures – CS Phoenix Galati
BC SCM Timisoara – CSM CSU Oradea

16.02.2017 SEMIFINALE
17.02.2017 FINALA CUPEI ROMANIEI
18.02.2017 ALL STAR GAME 2017.

Două săptămâni până Superbet Final 8 
Cupei României și Superbet All Star Game 2017

           Au mai rămas puţin peste două săptămâni până când Sibiul va fi gazda 
evenimentelor Superbet Final 8 Cupei României și Superbet All Star Game 2017. La exact 10 
ani de când orașul nostru a fost Capitală Culturală Europeană, Sibiul va fi, pentru o 
săptămână, capitala baschetului românesc. Horaţiu Floca, directorul BC CSU Sibiu, ne-a 
povestit la ce să ne așteptăm. 



obișnuim să ne petrecem vacanţa acolo. 
În România mă aflu alături de soţia mea, 
Paige Davis, dar și de fiica mea în vârstă 
de opt luni. Pentru că vremea este încă 
destul de rece, în România îmi petrec 
timpul mai mult acasă alături de familia 
mea. Îmi place să stau cât mai mult cu 
fiica mea și să o văd crescând. Fiica mea 
Sanaiya Davis a ajuns în România când 
avea doar trei luni așa că este o 
încântare să petrec timpul cu ea și să văd 
cum în fiecare zi învaţă lucruri noi. 
Deseori eu și soţia mea o luăm pe Naiya, 
așa cum ne place să o alintăm pe fiica  
noastră, și mergem în Piaţa Mare a 
orașului pentru că întotdeauna se 
întâmplă ceva interesant acolo. Oamenii 
sunt foarte draguţi și foarte prietenoși cu 
noi. Ne place mult la Sibiu. 
Rep.: Spune-mi te rog la ca vârstă și în 
ce împrejurări  ţ i-ai  descoperit  
pasiunea pentru baschet?
M.D.: Am început să joc baschet datorită 
fratelui meu mai mare. Văzând că el 
joacă mi-am dorit și eu să practic același 
sport. Ne-am înscris într-o ligă pentru 
copii aflaţi în școala primară numită 
Junior Jazz și de acolo a pornit totul. Îmi 
aduc aminte că eram tot timpul împreună 
și tot timpul sub panou. Baschetul a fost 
sportul care ne-a unit și ne-a ajutat să 
aveam o legătură specială. Cu timpul am 
reușit să-l depașesc pe fratele meu atât 
ca înalţime cât și ca tehnică. După Junior 
Jazz am început să joc într-o altă ligă 
numită AAU. Îmi aduc aminte că echipa 
noastră se numea Utah Peppermint si era 
alcătuită din cei mai buni jucători din 
Utah. Călătoream în jurul Statelor Unite și 
jucam cu cei mai buni jucători din alte 
state. Probabil că asta este una dintre 
cele mai frumoase amintiri pe care le am 
în baschet deoarece Utah este un stat mic 
iar noi am reușit să ne clasăm pe un loc 

10 interviu
de Ana DUŢU 

Marcel Davis : 
Sunt un jucător 

analitic și liniștit. 
Rep.: Lăsând pentru câteva momente 
baschetul în plan secund, ce le-ai povesti 
suporterilor sibieni despre omul Marcel 
Davis? 
Marcel Davis: Numele meu este Marcel Kawika 
Davis și sunt originar din American Fork, Utah. 
Provin dintr-o familie numeroasă cu patru copii. 
Mai am un frate mai mare pe nume Marquis 
Davis dar și o sora, Maile Davis și un frate mai 
mic, Matteo Davis. Mi-am petrecut copilăria în 
American Fork împreună cu familia din partea 
mamei care locuiește foarte aproape de noi. 
Am 15 verișori din partea familiei mamei mele 
cu care mă întalneam în fiecare duminică în 
casa bunicii. Bunica ne invita pe toţi la masă și 
gătea întotdeauna o mâncare absolut 
delicioasă. Suntem în continuare o familie mare 
și unită. 
 Așa cum va spuneam, mi-am petrecut 
copilăria în Utah și tot aici mi-am definitivat și 
studiile. Am urmat cursurile universitaţii Utah 
Valley, am  studiat Exercise Science și am o 
diplomă în kinetoterapie. Mi-ar plăcea să 
rămân aproape de baschet și de sport o dată 
cu încheierea carierei de jucător profesionist. 
Timpul liber îmi place să-l petrec în natură. 
Iubesc vremea caldă, plajele și orice tip de 
activitate relaxantă pe care o pot face afară. 
Mama mea este originară din Hawaii iar vara 
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destul de bun în această competiţie. 
Majoritatea coechipierilor mei din acea echipă 
sunt acum jucători profesioniști și au contracte în 
afara Statelor Unite. 
Rep.: Care este cel mai mare vis al tău legat 
de cariera ta baschetbalistică?
M.D: Mi-ar plăcea să ajung să joc în cele mai 
competitive ligi. Aș vrea să devin un  jucator din 
ce în ce mai bun dar și un coechipier din ce în ce 
mai bun. Sunt încă tânăr și mai am foarte multe 
de învăţat. CSU Sibiu reprezintă pentru mine o 
experienţă foarte bună. Sunt înconjurat de 
jucători cu experienţă și consider că am ce 
învăţa de la ei. Îmi doresc să învăţ în fiecare zi 
câte ceva astfel încât să devin mai bun și să mă 
apropii treptat de îndeplinirea visului meu. 
Rep.: Știu că este greu să răspunzi obiectiv la 
o asemenea întrebare, însă aș vrea să-l 
descrii pe jucătorul Marcel Davis în câteva 
cuvinte. 
M.D.: Aș spune că sunt un jucător care are o 
încredere tăcută în sine. Nu sunt genul care să se 
exteriorizeze foarte mult însă asta nu înseamnă 
că nu am încredere în mine. Sunt doar genul 
care analizează foarte mult în teren.  Ca și 
personalitate sunt un jucător liniștit. Sunt analitic 
și liniștit. Dacă ar trebui să schimb ceva la mine, 
aș încerca să fiu un pic mai vocal în teren. 
Rep.: CSU Sibiu reprezintă pentru tine prima 
experienţă în baschetul european. Cum ai 
descrie în câteva cuvinte liga din România?
M.D.: Din punctul meu de vedere, liga din 
România este una destul de competitivă. 
Fiecare echipă are cel puţin trei jucători foarte 
buni, foarte atletici și foarte puternici. Un lucru 
absolut minunat despre baschet este faptul că 
nu contează de unde ești și unde ai crescut ci cât 
de mult muncești și cât de mult vrei să fi cel mai 
bun. Se muncește foarte mult în această ligă și 
este evident că fiecare meci este dificil. Dacă ar 
trebui să descriu această ligă în câteva cuvinte 

aș spune că este o ligă de luptători care 
atunci când intră pe parchet luptă până 
la capăt. 
Rep.: În ce termeni ai vorbi despre 
evoluţia lui CSU Sibiu până în momentul 
de faţă?
M.D.: Aș spune că am evoluat destul de 
bine până în momentul acesta. Am 
debutul cu dreptul în campionat și am 
ob ţ inut  șase sau șapte vic tor i i  
consecutive. Cred că am suprins niște 
echipe și am obţinut niște victorii la care 
nimeni nu se aștepta însă cred că nu este 
momentul să ne bucurăm încă. Trebuie să 
luăm meci cu meci și să continuăm să 
luptăm pentru a ne menţine în fruntea 
clasamentului. Momentan ne aflăm pe 
un binemeritat loc trei ceea ce 
demontrează calitatea muncii noastre 
de până acum. 
Rep.: Ai un jucător preferat, un 
baschetbalist pe care îl admiri și de la 
care încerci să înveţi câte ceva?
M.D.: Jucătorul meu preferat este Kobe 
Bryant. Îmi place Kobe pentru că a fost un 
jucător foarte ambiţios și un perfecţionist. 
Kobe exersa până ce totul îi ieșea perfect 
iar acesta este un lucru pe care am 
încercat să-l iau de la el. Exerciţiul duce la 
perfecţiune. Asta am învăţat urmărindu-l 
pe Kobe Bryant. Sunt  un  mare fan Utah 
Jazz însă am  urmarit toate meciurile 
celor de la LA Lakers datorită lui Kobe 
Bryant. 
Rep.: Ai o poreclă dată de coechipieri?
M.D.: Acasă mi se spune Sally. Asta este 
o poreclă pe care mi-a dat-o mama mea 
în copilărie. Colegii de echipă îmi spun 
însă Marcelino sau Mike Tyson. Mi se 
spune Mike Tyson pentru că în două 
meciuri consecutive am primit câte o 
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lovitură în faţă și am sângerat destul de tare.   
Rep.: Ce știai despre România înainte de a 
veni aici?
M.D.: Sincer să fiu nu știam prea multe. Nu știam 
la ce să mă aștept. Din fericire eu și Kevin Hardy 
avem același agent așa că agentul meu m-a 
rugat să vorbesc cu Kevin și să-l întreb pe el 
despre aspectele care mă intereseau. Asta am 
și făcut iar Kevin mi-a spus că Sibiul este un oraș 
liniștit și sigur și că o să-mi placă aici. Am căutat 
pe Google informaţii despre mâncare și am 
încercat să văd dacă pot găsi aici restaurante cu 
specific american. Feedback-ul primit de la 
Kevin dar și ceea ce am găsit pe Internet m-au 
convins că orașul este unul liniștit și primitor. Am 
citit și despre legenda lui Dracula. Sper totuși că 
nu aveţi  vampiri aici (  râde ). 
Rep.: Te afli la Sibiu de 6 luni? Ai reușit să te 
acomodezi cu orașul? Cum te simţi aici?
M.D.: Atât eu cât și famila mea ne simţim bine în 
Sibiu. Eu sunt originar din Utah iar Sibiul 
seamană foarte mult cu statul din care vin eu. În 
Utah ninge foarte mult exact ca și aici. Nu-mi 
place zăpada însă sunt obișnuit cu ea. Un alt 
aspect care îmi place foarte mult la Sibiu este 
faptul că orașul este liniștit și îmi simt familia în 
siguranţă. Oamenii sunt foarte prietenoși și 
foarte săritori dacă ai nevoie de ajutor. De 
multe ori soţia mea a fost foarte plăcut surprinsă 
atunci când a venit la meciuri pentru că oamenii 
din jur au ajutat-o cu căruciorul și cu bagajul 
fetiţei noastre. Este foarte frumos să fi ajutat 
atunci când tu nu  soliciţi ajutorul oamenilor din 
jurul tău. Eu sunt sigur că acest lucru nu se 
întâmplă în foarte multe locuri din lume. Ne 
simţim bine aici. 
Rep.: Ai reușit să înveţi câteva cuvinte în limba 
română?
M.D.: Limba română mi se pare o combinaţie 
între spaniolă și germană. Sună interesant și nu 
mi se pare foarte grea. Am reușit să învăţ 

numerele pentru ca am nevoie de asta la 
antrenament. Mai știu să spun “ce faci”, 
“multumesc”, “bună dimineaţa”. Am 
învăţat puţin, nu mă pot compara cu 
Hardy care vorbește aproape fluent. 
Dacă nu înţeleg ceva mă bazez de multe 
ori pe ajutorul lui Bogdan Popescu care 
este foarte amabil și care îmi traduce sau 
explică orice.  
Rep.: Putem vorbi despre o rutină sau 
despre o superstiţie în ziua meciului?
M.D.: Nu fac ceva foarte deosebit. Îmi 
încep ziua cu un antrenament în care 
aruncăm foarte mult la coș, urmează 
apoi masa de prânz și odihna de după 
amiază. De obicei îmi place să mă întorc 
la sală cu două-trei ore înainte de meci 
pentru a mai arunca la coș. Faptul că sunt 
la sală mă ajută să mă concentrez mai 
bine și să intru în starea de care am 
nevoie în timpul meciului. Dacă vorbim 
de superstiţiile mele aș putea spune că 
am câteva. Port lentile de contact și 
întotdeauna mi le pun începând cu cea 
stângă. Deasemenea, mă încalţ  
începând cu adidasul stâng. Toată 
lumea începe cu dreptul, mie îmi place să 
încep cu stângul.   
Rep.: Un mesaj pentru suporterii 
sibieni.
M.D.: Vreau să vă spun că iubesc 
sprijinul pe care ni-l arătaţi în timpul 
meciurilor. Dacă nu aţi fi voi probabil că 
nu ne-am situa pe poziţia cu numărul trei 
în campionat. Voi sunteţi sursa energiei 
noastre. Nu vă putem mulţumi îndeajuns 
pentru asta. Vă iubim și vom contiuna să 
luptăm pentru voi. Doar pentru voi. Știu 
că veţi fi aici pentru noi întotdeauna. 
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Situaţia la 29 ianuarie 2017 
în Euroliga masculină de baschet:

Situaţia la 29 ianuarie 2017 
în Liga Nord-Americana de Baschet-NBA:

Conferinţa de VEST: Conferinţa de EST: 

1.1.1.    RealRealReal    MadridMadridMadrid            202020    151515    5 5 5 1738:16011738:16011738:1601 35p35p35p

2.2.2.    CSKACSKACSKA    MoscovaMoscovaMoscova            202020    151515    5 5 5 1751:15901751:15901751:1590 35p35p35p

3.3.3.
   

OlympiacosOlympiacosOlympiacos
   

PireuPireuPireu
         

202020
   

141414
   

6 6 6 1583:14871583:14871583:1487 34p34p34p

4.4.4.
   

FenerbahceFenerbahceFenerbahce
   

IstanbulIstanbulIstanbul
         

202020
   

131313
   

7 7 7 1544:15221544:15221544:1522 33p33p33p

5.5.5.

   

SteauaSteauaSteaua

   

RoRoRoşie şie şie BelgradBelgradBelgrad

         

202020

   

121212

   

8 8 8 1497:14531497:14531497:1453 32p32p32p

6.6.6.

   

BaskoniaBaskoniaBaskonia

   

VitoriaVitoriaVitoria

   

GasteizGasteizGasteiz

         

202020

   

121212

   

8 8 8 1619:15831619:15831619:1583 32p32p32p

7.7.7.

   

PanathinaaikosPanathinaaikosPanathinaaikos

   

SuperfoodsSuperfoodsSuperfoods

   

AtenaAtenaAtena

   

202020

   

111111

   

9 9 9 1497:14731497:14731497:1473 31p31p31p

8.8.8.

   

DarüDarüDarüşşşşşşafakaafakaafaka

   

DoDoDoğuğuğuş ş ş IstanbulIstanbulIstanbul

      

202020

   

101010

   

101010

   

1579:15811579:15811579:1581 30p30p30p

9.9.9.

   

AnadoluAnadoluAnadolu

   

EfesEfesEfes

   

IstanbulIstanbulIstanbul

         

202020

   

9 9 9 111111

   

1645:16571645:16571645:1657 29p29p29p

10.10.10.

   

ŽargirisŽargirisŽargiris

   

KaunasKaunasKaunas

            

202020

   

8 8 8 121212

   

1564:15141564:15141564:1514 28p28p28p

11.11.11.

   

BarcelonaBarcelonaBarcelona

   

LassaLassaLassa

            

202020

   

8 8 8 121212

   

1447:15141447:15141447:1514 28p28p28p

12.12.12.

   

BroseBroseBrose

   

BambergBambergBamberg

            

202020

   

7 7 7 131313

   

1578:15921578:15921578:1592 27p27p27p

13.13.13.

   

UnicsUnicsUnics

   

KazanKazanKazan

            

202020

   

7 7 7 131313

   

1533:16091533:16091533:1609 27p27p27p

14.14.14. MaccabiMaccabiMaccabi FOXFOXFOX TelTelTel AvivAvivAviv 202020 7 7 7 131313 1552:16411552:16411552:1641 27p27p27p

15.15.15. EA7EA7EA7 EmporioEmporioEmporio ArmaniArmaniArmani MilanoMilanoMilano 202020 6 6 6 141414 1638:17561638:17561638:1756 26p26p26p

16.16.16. GalatasarayGalatasarayGalatasaray OdeabankOdeabankOdeabank IstanbulIstanbulIstanbul 202020 6 6 6 141414 1597:16901597:16901597:1690 26p26p26p

1.1.1.
   

GoldenGoldenGolden
   

StateStateState
   

WarriorsWarriorsWarriors
      

0.8510.8510.851
   

(47j.)(47j.)(47j.)
   

1.1.1.
   

ClevelandClevelandCleveland
   

CavaliersCavaliersCavaliers
      

0.6890.6890.689 (45j.)(45j.)(45j.)

2.2.2.
   

SanSanSan
   
AntonioAntonioAntonio

   
SpursSpursSpurs

      
0.7830.7830.783

   
(46j.)(46j.)(46j.)

   
2.2.2.

   
TorontoTorontoToronto

   
RaptorsRaptorsRaptors

      
0.6170.6170.617 (47j.)(47j.)(47j.)

3.3.3.

   

HoustonHoustonHouston

   

RocketsRocketsRockets

      

0.7000.7000.700

   

(50j.)(50j.)(50j.)

   

3.3.3.

   

BostonBostonBoston Celtics Celtics Celtics

      

0.6170.6170.617 (47j.)(47j.)(47j.)

4.4.4.

   

LosLosLos

   

AngelesAngelesAngeles Clippers Clippers Clippers

      

0.6250.6250.625

   

(48j.)(48j.)(48j.)

   

4.4.4.

   

AtlantaAtlantaAtlanta

   

HawksHawksHawks

      

0.5740.5740.574 (47j.)(47j.)(47j.)

5.5.5.

   

Utah JazzUtah JazzUtah Jazz

         

0.6120.6120.612

   

(49j.)(49j.)(49j.)

   

5.5.5.

   

WashingtonWashingtonWashington

   

WizardsWizardsWizards

      

0.5650.5650.565 (46j.)(46j.)(46j.)

6.6.6.

   

Oklahoma Oklahoma Oklahoma CityCityCity

   

ThunderThunderThunder

      

0.5960.5960.596

   

(47j.)(47j.)(47j.)

   

6.6.6.

   

IndianaIndianaIndiana

   

PacersPacersPacers

      

0.5220.5220.522 (46j.)(46j.)(46j.)

7.7.7.

   

MemphisMemphisMemphis

   

GrizzliesGrizzliesGrizzlies

      

0.5710.5710.571

   

(49j.)(49j.)(49j.)

   

7.7.7.

   

ChicagoChicagoChicago

   

BullsBullsBulls

         

0.4790.4790.479 (48j.)(48j.)(48j.)

8.8.8.

   

DenverDenverDenver

   

NuggetsNuggetsNuggets

         

0.4570.4570.457

   

(46j.)(46j.)(46j.)

   

8.8.8.

   

CharlotteCharlotteCharlotte

   

HornetsHornetsHornets

      

0.4790.4790.479 (48j.)(48j.)(48j.)

9.9.9.

   

PortlandPortlandPortland

   

TrailTrailTrail

   

BlazersBlazersBlazers

      

0.4380.4380.438

   

(48j.)(48j.)(48j.)

   

9.9.9.

   

DetroitDetroitDetroit

   

PistonsPistonsPistons

      

0.4470.4470.447 (47j.)(47j.)(47j.)

10.10.10.

   

SacramentoSacramentoSacramento

   

KingsKingsKings

      

0.4040.4040.404

   

(47j.)(47j.)(47j.)

   

10.10.10.

   

MilwaukeeMilwaukeeMilwaukee

   

BucksBucksBucks

      

0.4470.4470.447 (47j.)(47j.)(47j.)

11.11.11.

   

NewNewNew

   

OrleansOrleansOrleans

   

PelicansPelicansPelicans

      

0.4040.4040.404

   

(47j.)(47j.)(47j.)

   

11.11.11.

   

NewNewNew

   

YorkYorkYork

   

KnicksKnicksKnicks

      

0.4380.4380.438 (48j.)(48j.)(48j.)

12.12.12.

   

MinnesotaMinnesotaMinnesota

   

TimberwolvesTimberwolvesTimberwolves

   

0.3830.3830.383

   

(47j.)(47j.)(47j.)

   

12.12.12.

   

PhiladelphiaPhiladelphiaPhiladelphia

   

76ers76ers76ers

      

0.3780.3780.378 (45j.)(45j.)(45j.)

13.13.13.

   

DallasDallasDallas

   

MavericksMavericksMavericks

      

0.3480.3480.348

   

(46j.)(46j.)(46j.)

   

13.13.13. Orlando  Orlando  Orlando MagicMagicMagic

      

0.3750.3750.375 (48j.)(48j.)(48j.)

14.14.14. LosLosLos AngelesAngelesAngeles LakersLakersLakers 0.3200.3200.320 (50j.)(50j.)(50j.) 14.14.14. MiamiMiamiMiami HeatHeatHeat 0.3750.3750.375 (48j.)(48j.)(48j.)

15.15.15. PhoenixPhoenixPhoenix SunsSunsSuns 0.3190.3190.319 (47j.)(47j.)(47j.) 15.Brooklyn15.Brooklyn15.Brooklyn NetsNetsNets 0.1910.1910.191 (47j.)(47j.)(47j.)
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Programul sezonului regulat, a fazei a doua a 
campionatului si a play-off-ului LNBM, editia 2016-2017

Baschet România

de www.csufans.ro

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

rămase de disputant în sezonul regulat al LNBM.

Programul fazei a doua a campionatului (grupa 1-6)

Loc 1 vs Loc 2
Loc 3 vs Loc 6
Loc 5 vs Loc 4

Etapa 10 – 5 aprilieEtapa 1 – 4 martie
Loc 6 vs Loc 1
Loc 5 vs Loc 2
Loc 3 vs Loc 4

Etapa 2 – 8 martie
Loc 1 vs Loc 5
Loc 4 vs Loc 6
Loc 2 vs Loc 3

Etapa 3 – 11 martie
Loc 4 vs Loc 1
Loc 3 vs Loc 5
Loc 6 vs Loc 2

Etapa 4 – 15 martie
Loc 1 vs Loc 3
Loc 2 vs Loc 4
Loc 5 vs Loc 6

Etapa 5 – 18 martie
Loc 2 vs Loc 1
Loc 6 vs Loc 3
Loc 4 vs Loc 5

Etapa 6 – 22 martie
Loc 1 vs Loc 6
Loc 2 vs Loc 5
Loc 4 vs Loc 3

Etapa 7 – 25 martie
Loc 5 vs Loc 1
Loc 6 vs Loc 4
Loc 3 vs Loc 2

Etapa 8 – 28 martie
Loc 1 vs Loc 4
Loc 5 vs Loc 3
Loc 2 vs Loc 6

Etapa 9 – 1 aprilie
Loc 3 vs Loc 1
Loc 4 vs Loc 2
Loc 6 vs Loc 5
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Programul play-off-ului LNBM, editia 2016-017

Turul 1

Semifinale

Finala Mare

1 8

2 7

A C

AA BB

B D

3 6

4 5

12.04

14.04

20.04

22.04

25.04

M1

M2

M3

M4

M5

01.05

03.05

08.05

10.05

13.05

M1

M2

M3

M4

M5

19.05

21.05

26.05

28.05

31.05

M1

M2

M3

M4

M5

         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!

Baschet România

de www.csufans.ro
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