
Sezonul XII, nr. 173,
Sâmbătă 14 Octombrie 2017
 

vsCSM Steaua  
Eximbank Bucureşti

Interviu 

Jason Boone

Interviu 

Dan Fleşeriu

Programul 
turului de campionat

„Sezonul trecut am demonstrat
 că nimic nu este imposibil”

Proiect cofinantat de Consiliul Local Sibiu 
şi Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Comunității



PR | ADVERTISING | GRAPHIC DESIGN | PHOTOGRAPHY & FILM

we basketball
www.ghostmedia.ro



ȘTIRI de Radu Muşoaie

Liga Naţională de Baschet masculin
sezonul 2017-2018- sezonul regulat
LNBM, etapa a II-a, 13-16  octombrie 2017
CSU Sibiu vs. CSM Steaua  EXIMBANK Bucureşti

BC Mureş vs. SCMU Craiova (s-a disputat ieri)

Timba Timişoara vs. U BT Cluj (s-a disputat ieri)

Phoenix Galaţi vs. Politehnica Iaşi (se va desfăşura astăzi, ora 19:00)

BCM U FC Argeş Piteşti vs. BC Timişoara (se va desfăşura mâine)

Dinamo Bucureşti vs. CSM CSU Oradea (se va desfăşura luni)

Următoarele partide pentru CSU Sibiu:

Luni 23.10, LNBM, etapa a III-a, BC Timişoara vs. CSU Sibiu

Sâmbătă 28.10, LNBM, etapa a IV-a, CSU Sibiu vs. U BT Cluj

Sâmbătă 04.11, LNBM, etapa a V-a,  BCM U FC Argeş Piteşti vs. CSU Sibiu
   *datele de disputare ale partidelor de mai sus se pot modifica. Pentru detalii, 
     vizitaţi zilnic www.csufans.ro                        

   
0. Kevin Capers                           

6.Monyea Durrell Pratt                  

7.Mirel Dragoste    

8.Radu Paliciuc    

10.Tyles Amos Laser   

11.Wilhelm Brosser   

12.De'Angelo D. Riley   

15.Andrei Petică    

20.Christopher Cooper Williams  

21.Lawrence Kinnard II   

22.Dragoş Gheorghe   

40.Andrei Ene    

         

Antrenor: Dan Fleşeriu   

CSU Sibiu      CSM Steaua  Eximbank Bucureşti

 1.Vlad Negoiţescu

5.Taylor Brandon

8.Iuri Fraseniuc

10.Pavel Marinov

11.Georges Darwiche

13.Victor Petrache

21.Jason Boone

22.Marius Runkauskas

23.Bogdan Popa

24.Luka Lapornik

26.Cătălin Baciu 

27.Dragan Zekovic

        

Antrenor: Jukka Toijala

   

      
   
   
   
   
   

      

 

 
 
 
 
 

    

 
 

Loc   Echipa   MJ  MC  MP % C P
1. CSM Steaua EXIMBANK Bucureşti

    
1 1 0 100 97:65 2

2. U BT Cluj

     

1 1 0 100 85:58 2
3.SCM U Craiova 1 1 0 100 91:74 2
4. Phoenix Galaţi 1 1 0 100 87:81 2
5. CSU Sibiu 1 1 0 100 73:72 2
6. CSM CSU Oradea

 

1

 

0

 

1

 

0 72:73 1

     

    
7. BC Mureş 1 0 1 0 81:87 1     8.Politehnica Iaşi 1 0 1 0 74:91 1
9. BCM U Piteşti 1 0 1 0 58:85 1     
10. Dinamo Bucureşti 1 0 1 0 65:97 1
11. BC Timişoara 0 0 0 0:0
12 . Timba Timişoara 0 0 0 0 0:0 0

*partida dintre BC Timişoara şi Timba Timişoara se va disputa pe data de 1.11.2017

0 0

CLASAMENT

Ştiri pe scurt:
Liga Naţională de Baschet Masculin,
în cifre:

 

Partide disputate

 

5

 

Victorii gazde

 

4

 

Victorii oaspeţi

 

1

 

Puncte marcate

 

783

 

(432-gazdele
351-oaspeţii)

Media de puncte 
marcate/meci

 

156,6

 

  

Liderii campionatului

 

Media punctelor/meci

 

D.Mitchell (Mureş)

 

29.00
C.Rundles (Galaţi)

 

25.00
K.Capers (Sibiu)

 

24.00
Media paselor decisive/meci

 

G.Tsintsadze (Iaşi)

 

11.00
M.Pratt (Sibiu)

 

9.00
G.Martinic (Craiova)

 

9.00
Media recuperărilor/meci

 

M.Pavlovic (Galaţi)

 

15.00
C.Cooper (Sibiu)

 

10.00
J.Samuels (Craiova)

 

10.00
Media eficienţei/meci

 

M.Pavlovic (Galaţi)

 

32.00
Z.Sakic (Cluj)

 

30.00
C.Rundles (Galaţi)

 

26.00
G.Martinic (Craiova)

 

26.00

 

Victorie importantă

 

la Oradea!

 

Pe 7 octombrie, CSU Sibiu a repurtat o 
victorie de senzaţie pe terenul echipei 
CSM CSU Oradea , în prima etapă a 
LNBM. Cu 2:06 minute rămase de joc, 
gazdele aveau un avantaj de 6 puncte 
(72:66), însă echipa noastră a gestionat 
excelent finalul de joc şi a reuşit să se 
impună cu 73 la 72. 

 

Pentru CSU au marcat: Capers 24p 
(3x3), Laser 16p (2x3), Pratt 13p 
(1x3), Riley 10p, Cooper 8p, Paliciuc 
2p.

 
Felicitări!
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AVANCRONICA 

La primul meci de la revenirea pe prima scenă, jucătorii de pe Bega par a nu emite 
pretenții în faţa campioanei, mai ales că aceasta arată un start de sezon foarte bun, materializat prin 
victoria clară în faţa piteștenilor. Bogdan Murărescu, antrenorul Timbei, are nevoie de �mp pentru a 
aduce la cote cât mai înalte jocul de echipă. Nu are o misiune deloc ușoară deoarece, cu o singură 
excepție în persoana lui John Florveus, toți jucătorii străini sunt debutanți în LNMB, iar dintre 
jucătorii români singurul jucător cu mare experiență este fostul "vultur" Bogdan Popescu. În cealaltă 
tabără, Mihai Silvășan are în lot jucători foarte valoroși și experimentați, singura necunoscută fiind 
adaptarea la programul încărcat. Nu este exclus ca în acest meci el să apeleze la mulți jucători �neri 
pentru a-i menaja pe cei care duc greul în cupele europene. Pronos�c: 2

Timba Timișoara vs U-BT Cluj-Napoca 

ETAPEI II de Călin Găvozdea

În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă, mureșenii rămân o nucă tare pentru adversare, mai 
ales pe propriul teren. Chiar dacă și-au pierdut liderul, au destui jucători care pot decide un meci, cum ar fi Mitchell sau 
Mladenovic. Oaspeții de azi au inves�t mult în extra-sezon în aducerea unor jucători valoroși, noi și interesanți pentru 
campionatul nostru, și a unui antrenor �trat, ul�ma achiziție fiind fostul lider al gazdelor, Goran Mar�nic. Ambele echipe 
au orgoliul rănit după eliminarea din Cupa României, iar meciul de azi poate fi o oportunitate de a face uitat acest eșec. 
Este interesant de văzut cum va evolua Mar�nic împotriva fostei sale echipe și în sala în care publicul i-a stat la picioare 
sezoane întregi. Pronos�c: 2

BC Mureş - SCM U Craiova

Phoenix Galați - Politehnica Iași 
Duelul moldav se află la prima înfățișare, cele două combatante neaflându-se niciodată în același �mp în 

prima ligă. Deși nu trece printr-o perioadă fastă, echipa gazdă are ca atu stabilitatea antrenorului, Florin Nini, cel care 
este chiar ar�zanul prezenței pe prima scenă a echipei dunărene. Ca multe echipe de pe prima scenă, gălățenii au fost 
nevoiți să recurgă la multe modificări de lot și se află în reconstrucție, totuși au de partea lor experiența unor Vlaicu, 
Gugino, Andrei sau Petrișor. Oaspeții mizează pe dorința de afirmare a jucătorilor străini care au debutat de curând în 
compe�ția națională, lor li se vor alătura colegi români cu oarecare experiență la acest nivel, Florin Popa sau Constan�n 
Amarghioalei. Privind rezultatele înregistrate de cele două combatante în prima etapă, se poate spune ca există o 
favorită certă. Pronos�c: 1
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În Trivale se anunță un duel încins, deschis oricărui rezultat. În ciuda eșecului usturător de la Cluj, piteștenii 
vor aborda meciul la victorie, mai ales că au de partea lor un public care ș�e să își împingă echipa de la spate. Cu achiziții 
spectaculoase, mai ales la nivelul jucătorilor români, gazdele par să sufere totuși la lupta sub panou unde plecările lui 
Mladenovic, Gabric și Hunter au lăsat goluri importante. Bănățenii sosesc odihniți la Piteș� după ce în prima etapă nu au 
evoluat datorită faptului că sala în care își desfășoară jocurile este ocupată cu organizarea Cupei Mondiale de floretă. În 
opoziție cu gazdele, �mișorenii stau foarte bine la pozițiile 4 și 5 și, cel mai probabil, vor încerca să domine spațiul de 3 
secunde. Un alt avantaj îl cons�tuie păstrarea nucleului de jucători din sezonul trecut la care l-au adăugat pe Igor 
Mihailovic. Oaspeții par a fi mai siguri pe ei în acest început de sezon și vor juca doar la victorie. Pronos�c: 2

BCMU FC Argeș Pitești – BC SCM Timișoara

Din păcate, de fiecare dată când va evolua sezonul acesta, Dinamo pare a fi vic�ma sigură. Este singura 
echipă din compe�ția internă care folosește doar jucători români, cei mai mulți foarte �neri. Curajul managementului 
este de lăudat și ar fi frumos să dea rezultate pe termen lung, în special în perspec�va cooptării unor jucători la echipele 
naționale. Misiunea lor este foarte dificilă, mai ales că cele mai puternice formații din campionat au cheltuit sume 
considerabile pentru înregimentarea unor jucători străini de calitate. O mostră a distanței valorice la care se află 
deocamdată dinamoviș�i a fost servită în prima etapă contra eternei rivale Steaua, meci pierdut la 32 de puncte. Oaspeții 
vin să spele dezamăgirea înfrângerii de pe teren propriu în fața Sibiului și vor folosi acest meci pentru reglarea 
mecanismelor de joc care, deocamdată, nu funcționează la parametri doriți de antrenor. Pronos�c: 2 

Dinamo București - CSM CSU Oradea 

După surpriza frumoasă oferită de favoriții noștri la Oradea, multă lume așteaptă un succes. Echipele se 
prezintă la acest duel din posturi diferite, CSU optând pentru schimbări masive de jucători, în vreme ce Steaua a preferat 
să păstreze un nucleu important de �tulari ai sezonului precedent. Jucătorii sibieni au arătat că sunt dispuși să lupte 
pentru orice minge și, în ciuda greșelilor inerente, nu se dau bătuți, indiferent de scorul de pe tabelă. Cu siguranță, Dan 
Fleșeriu va munci mult alături de staff-ul lui pentru a omogeniza echipa. Totuși, misiunea vulturilor nu va fi deloc simplă în 
fața vicecampioanei. Un dezavantaj al oaspeților îl poate reprezenta oboseala de după meciul de miercuri din FIBA 
Europe Cup împotriva formației maghiare Kormend. În duelurile 1-1 americanii Sibiului se prezintă superiori 
adversarilor, rămâne de văzut dacă jocul de echipă se ridică la un nivel atât de ridicat încât să aducă victoria și bucuria 
fanilor devotați din sala Transilvania. Pronos�c: 1

BC CSU Sibiu - CSM Steaua București
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ales Steaua”

„Câştigarea campionatului este

obiectivul principal pentru care am

JASON BOONE
de Alexandra SavuInterviu
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Dan Fleșeriu

„Sezonul trecut am demonstrat 

că nimic nu este imposibil”

de Ana Duțu 
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Interviu

A.D.: Ne-ați dat emoții la sfârșitul  
sezonului trecut când după
înfrângerea cu Oradea ați spus că 
“probabil va fi ultimul meci”. Ați 
parafat totuși o nouă înțelegere pentru
    următorii doi ani. Ce v-a determinat 
               să rămâneți alături de BC  
                     CSU Sibiu?
             
         Dan Fleşeriu: Am decis să 
         continui alături de BC CSU 
                     Sibiu deoarece am simțit că 
                     după primele două sezoane 
                      au rămas obiective pe care 
                      eu nu am reușit să le ating. 
                      Cel puțin obiectivele mele 
               personale, nu au fost 
                    îndeplinite. Am spus după 
                 primul sezon petrecut aici că  
          îmi doresc foarte mult să câștigam 
           un trofeu. Dacă am fi reușit să 
          câștigăm locul trei la sfârșitul 
          sezonului trecut poate că m-aș fi  
         declarat mulțumit. Avand în vedere  
     că am ratat medalia de bronz, era . 



 

 
 

 
 
 

normal să fiu foarte suparat după 
meciurile cu Oradea mai ales în 
condiț i i le   în care puteam să 
valorificăm slabiciunile adversarului. 
Mă refer acum atât la Oradea cât și la 
Steaua, două echipe care veneau după 
multe meciuri jucate în Cupele 
Europene și care aveau jucători destul 
de obosiți. Cred că puteam câștiga 
împotriva acestor echipe chiar dacă 
ambele aveau teoretic, jucători mai 
valoroși decât cei din lotul nostru. Am 
ales să continui totuși alături de BC 
CSU Sibiu cu speranța că în următorii 
doi ani  voi reuși rezultate mai bune 
decât în primele două sezoane 
petrecute aici. 

A.D.: Cât de grea este misiunea 
dumneavoastră ca și antrenor 
s e z o n u l  a c e s t a ?   M ă  re f e r 
bineînțeles la faptul că ați decis să 
schimbați aproape întregul lot.
D.F.: Au fost foarte multe discuții 
despre schimbarea întregului lot însă 

pot  să 
vă spun 
că s-au 
f ă c u t 
o f e r t e 
concret
e la trei 
jucători

. Bogdan Popescu, Kevin Hardy și 
Christopher Cooper au fost cei 
ofertați iar dintre aceștia singurul care 
a acceptat este Chris Cooper. Bogdan 
Popescu a decis să rămână în 
Timișoara și să evolueze pentru 
Timba deoarece iși dorește să se 
stabilească acolo. Decizia lui era 
anunțată deja atunci când s-a încheiat 

sezonul însă 
cu toate
 acestea
 clubul i-a
 făcut o
 ofertă. 

� Kevin Hardy nu a semnat 
deocamdată nicăieri. I-am dat un 
termen în care nu a reușit să ne dea un 
răspuns. Nu a fost niciodată un 
răspuns negativ dar nu a fost nici 
răspunsul  pozitiv care să-l readucă în 
lotul nostru. În privința celorlalți 
jucători importanți ai echipei noastre, 
Boris Lalovic și Igor Mijajlovic, am 
d e c i s  s ă  n u  m a i  c o n t i n u ă m 
colaborarea. Pe  poziția lui Boris 
Lalovic ne-am dorit un jucător mult 
mai tânăr. Chiar dacă el poate să facă 
față ritmului din campionatul nostru 
intern, aceasta a fost decizia noastră. 
� În ceea ce îl privește pe Igor 
Mijajlovic, pot spune că au existat la 
sfârșitul sezonului trecut câteva 

d i f e r e n ț e  d e 
opinie, care au 
dus la încetarea 
colaborării  cu 
a c e s t a .  C h i a r 
d a c ă  r ă c e a l a 
dintre mine și 
I g o r  n u  a r  fi 

existat, probabil că el ar fi ales tot 
Timișoara deoarece oferta lor a fost 
mai bună decât ceea ce i-am fi putut 
noi oferi. Faptul că noi nu i-am facut o 
ofertă pentru sezonul acesta nu cred 
că a schimbat prea mult situația. Cert 
este că ne-am dorit o colaborare cu un 
alt tip de conducător de  joc. 
� În privința misiunii mele de 
sezonul acesta, ea nu este cu nimic 
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nimic mai grea decât cea de acum două 

sezoane când am pornit la drum cu un nucleu 

de doi jucători din anii  precedenți. Am semnat 

din nou pe două sezoane pentru a reuși să 

construiesc o echipă  bună pe care să o mențin 

și anul viitor și cu care să obțin rezultate. Am 

spus mereu că îmi doresc să câștig cât mai 

multe meciuri dar și ceva reprezentativ pentru 

A.D.: Puteți prefața în câteva cuvinte 

meciul cu Steaua CSM EximBank București? Cât de grea va fi misiunea lui BC CSU Sibiu 

împotriva acestei echipe? 

D.F.: Steaua a făcut un presezon destul de bun și beneficiază de serviciile unei echipe foarte 

competitive. Probabil că sezonul acesta își propune să realizeze mai mult decât a făcut-o în sezonul 

precedent. Steaua a crescut în ultimii patru ani câte un loc în fiecare ediție de campionat deoacrece 

este o echipă cu o politică foarte sănătoasă. Pentru ei progresul înseamnă pași mici şi siguri. 

� Având în vedere că anul trecut am avut 3-1 în campionat și 3-1 în play-off, mă aștept ca și 

sezonul acesta Steaua să fie o nucă foarte tare de spart. Eu sper ca noi să putem să ne ridicăm la nivelul 

lor încă din primul meci deoarece pe parcursul 

campionatului sunt  convins că o vom face. Nu știu 

dacă suntem încă suficient de omogenizati pentru a 

putea să le punem probleme deocamdată. Din punct 

de vedere al omogenității nici ei nu ar trebui să stea 

mai bine. Au reușit în schimb niște achiziții foarte 

bune și au în lot jucători cu experiență în campionate 

puternice. Rămân totuși convins că nici una din 

echipele din  campionat nu va fi de  neînvins sezonul 

acesta. A.D.: Un mesaj pentru suporterii sibieni, 

acum la început de sezon. 

D.F.: Vreau în primul rând să vă mulțumesc că ați 

fost alături de noi într-un număr mare atât în Cehia 

cât și pe parcursul Memorialului Elemer Tordai. Sper 

să rămâneți alături de noi și să fiți convinși că și eu 

îmi doresc o medalie și să jucăm finale. Trebuie să 

rămânem totuși cu picioarele pe pământ și să 

înțelegem că lucrurile nu se vor întâmpla peste 

noapte. Nu cer să aveți răbdare cu mine ci 

cu echipa în întregul ei. Doar așa vom reuși 

să obțimem medalia mult visată. Și eu mă 

Citește interviul integral pe www.csufans.ro

Sau scanează codul QR: 

Dan Fleșeriu la semifinala 
cu Steaua din sezonul trecut



Euroliga masculină 2017/18 la start

de Adi Micinic

Similar stagiunii anterioare, ediția 2017/18 a Euroligii 
masculine de baschet va avea un format, sistem 
competițional și număr de echipe participante neschimbat. 
Cea mai puternică competiție continentală la nivel de club 
se pregătește de cel de-al 2-lea sezon consecutiv sub 
forma unei veritabile ligi, în cadrul căreia fiecare 
participantă se întlnește cu toate echipele de cel puțin două 
ori.
Pe lângă cele 11 formații care au contract cu Euroleague 
Commercial Assets pentru încă nouă ani - în speță CSKA 
Moscova, Maccabi Tel-Aviv, EA7 Milano, Zalgiris Kaunas, 
Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia Gasteiz, 
Panathinaikos Atena, Olympiacos Pireu, Anadolu Efes 
Istanbul și Fenerbahce Dogus Istanbul - două echipe și-au 
câștigat competiția internă pentru a 2-a oasă în succesiune 
pentru a-și rezerva locul în această 
întrecere. Este vorba despre Bundesliga 
germană, prin Brose Baskets Bamberg, 
respectiv Liga Adriatică, prin Steau Roșie 
Belgrad.
Deosebirea constă în faptul că trei echipe 
s-au schimbat față de ediția 2016/17. 
Cele trei modificări sunt:
Câștigătoarea EuroCup - Unicaja Malaga 
(în locul lui Galatasaray Istanbul).
Cea mai bine clasată echipă în Liga VTB, 
exceptând CSKA Moscova - Khimki 
Moscova (în locul lui Unics Kazan).
Wildcard-ul acordat prin rotație celor mai 
puternice ligi membr ECA - Valencia 
Basket, campioana Spaniei (în locul lui Darussafaka, din 
Turcia).
Valencia revine în Euroliga masculină, acolo unde a mai 
bifat trei prezențe. Acestea datează din sezoanele 
2003/04, 2010/11, respectiv 2014/15. Dacă la primele trei 
prezențe în Euroligă a jucat în această competiție din 
postură de câștigătoare a EuroCup/Cupa ULEB, de 
această dată participă din calitate de campioană a Spaniei, 
după ce a pierdut finala EuroCup 2017.
Malaga se întoarce în Euroligă după o absență de un singur 
sezon. Formația antrenată de către Joan Plaza a câștigat 
EuroCup la primul și deocamdată singurul sezon în care nu 
a avut acces în competiția de top a Europei. Între 2001 (an 
în care Euroliga a fost preluată de Euroleague Commercial 
Assets) și 2016, Unicaja a bifat 15 sezoane înlănțuite la 
nivel de Euroligă.
În fine, Khimki Moscova se află la cel de-al 5-lea sezon în 
Euroliga masculină. Debutul s-a consemnat în 2009, rușii 
bifând două stagiuni consecutive în această întrecere. 
Debutul moscoviților s-a făcut după un sezon în care au 
jucat finala EuroCup și a Ligii VTB. Khimki a mai jucat în 
Euroligă în sezoanele 2012/13 și 2015/16, din postură de 

câștigătoare a EuroCup. Formația amintită se întoarce 
acum în Euroligă după finala Ligii VTB pierdută în fața forței 
dominante a acestei competiții, CSKA Moscova.
Așadar, dacă în sezonul anterior Turcia a avut cele mai 
multe reprezentante - patru la număr, de această dată 
Spania se mândrește cu cinci participante. Dincolo de cele 
trei reprezentante ale Ligii ACB cu contract pe zece ani, 
semnat în vara anului 2016, ibericii sunt reprezentați de 
Unicaja Malaga - din postură de câștigătoare a EuroCup, 
respectiv de Valencia Basket - în calitate de campioană în 
exercițiu a Spaniei.
Valoarea baschetului iberic este amplificată și de 
performanțele obținute de alte echipe de club în ultimul 
sezon competițional. Herbalife Gran Canaria a câștigat 
SuperCupa Spaniei 2016, performanță pe care nu a reușit 

să o repete în 2017, când a pierdut finala 
pe teren propriu în compania Valenciei 
Basket.
De asemenea, Iberostar Tenerife a 
câștigat ediția inaugurală a Basketball 
Champions League. Așadar, în sezonul 
competițional 2016/17 singurul trofu 
câștigat de cele trei reprezentante de 
seamă ale Spaniei în Euroligă - Real 
Madrid, FC Barcelona și Baskonia 
Gasteiz - este Cupa Spaniei. Trofeu 
adjudecat de Real Madrid.
Turcia, Liga VTB și Grecia au câte două 
reprezentante în Euroliga 2017/18. 
Lituania, Germania, Liga Adriatică, 

Israel și Italia sunt reprezentate de câte o echipă. De notat 
că Maccabi Tel-Aviv și EA7 Milano reprezintă ultimele două 
țări în condițiile în care ultimul rezultat în competiția internă 
a fost extrem de modest raportat la statut și buget.
Organizatorii competiției au anunțat că sezonul regulat se 
va întinde pe parcursul a 25 de săptămâni. Se vor disputa 
cinci tape duble, ceea ce înseamnă că de cinci ori în cadrul 
sezonului 2017/18 se va juca în sistemul marți-miercuri o 
etapă, urmată de joi-vineri o altă etapă. De altfel, playoff-ul 
(sferturile de finală), programat a se desfășura pe sistemul 
cel mai bun din cinci partide, va cuprinde la rândul său două 
astfel de confruntări duble (meciurile 1 și 2, respectiv 3 și 4).
Turneul final al Euroligii masculine – ediția 2017/18 se va 
desfășura la finele celei de-a 3-a săptămâni din luna mai a 
anului 2018. Evenimentul va fi găzduit în premieră de 
Belgrad, la impozanta Kombank Arena – cea mai mare sală 
care a găzduit vreodată turneul final al competiției de top de 
pe bătrânul continent la nivel de club.
Similar sezoanelor anterioare, DigiSport a oferi iubitorilor 
de baschet din țara noastră transmisiuni în direct din 
fiecare etapă a Euroligii masculine.
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0. Kevin Capers
Data Nașterii: 02.05.1993, 

Winter Heaven, Florida, USA  

6. Monyea 
     Durrell Pratt

Data Nașterii: 11.07.1985, 

Birmingham, Alabama, USA 

7. MIREL DRAGOSTE  
Data Nașterii: 124.01.1995, 

Cluj-Napoca, RO 

8. Radu Paliciuc
Data Nașterii: 13.09.1988, 

Braşov, RO 

12. De'Angelo D. Riley
Data Nașterii: 12.08.1988, 

Memphis, Tennessee, USA 

20.Christopher Cooper Williams
Data Nașterii: 17.01.1990,

 Dumfries, Virginia, USA 

21. Lawrence Kinnard II
Data Nașterii: , 08.07.1983, 

Memphis, Tennessee, USA 

Dan Fleșeriu

Data Nașterii: , 29.11.1974, 

Sibiu, RO 

ANTRENOR PRINCIPAL

Cătălin Vulc

Data Nașterii: 03.01.1987, 

Sibiu, RO 

ANTRENOR secund

CSU Sibiu
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9. Daniel banciu  
Data Nașterii: , 09.11.1998

sibiu, RO 

10. Tyles Amos 
        Laser  

Data Nașterii: , 02.05.1988

hillsdale, michigan, usa 

11. Wilhelm Brosser
Data Nașterii: 14.03.1996, 

Cluj-Napoca, RO 

15. Andrei Petică
Data Nașterii: 10.02.1993, 

Galaţi, RO  

22. Dragoş Gheorghe
Data Nașterii: 23.01.1996, 

Ocna Mureş, RO  

40. Andrei Ene
Data Nașterii: 14.06.1995, 

Vălenii de Munte, RO  

Alex MureȘanU

Data Nașterii: 25.06.1974, 

Sibiu, RO 

PREPARATOR FIZIC

Zorro Barcsa

Data Nașterii: 16.10.1987, 

Miercurea Ciuc, RO 

MASEUR

2017-2018
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