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ȘTIRI de Radu Muşoaie

Liga Naţională de Baschet masculin
sezonul 2017-2018- sezonul regulat
LNBM, etapa a IV-a, 27-30 octombrie 2017
CSU Sibiu vs. U-BT Cluj Napoca

BC Mureş vs. CSM CSU Oradea (s-a disputat ieri)

Timba Timişoara vs. Phoenix Galaţi (se va desfăşura astăzi)

CSM Steaua EximBank Bucureşti vs  Politehnica Iaşi  (se va desfăşura astăzi)

Dinamo Bucureşti vs. BC Timişoara (se va desfăşura astăzi)

BCM U FC Argeş Piteşti vs. SCMU Craiova (se va desfăşura luni, 19:45)

Următoarele partide pentru CSU Sibiu:
Vineri 03.11, ora 18:00, LNBM, etapa a V-a,  BCM U FC Argeş Piteşti vs. CSU Sibiu
Vineri 10.11, ora 19:00, LNBM, etapa a VI-a,  CSU Sibiu vs. Timba Timişoara
Sâmbătă 02.12, LNBM, etapa a VII-a,  Phoenix Galaţi vs. CSU Sibiu
   *datele de disputare ale partidelor de mai sus se pot modifica. Pentru detalii, 
     vizitaţi zilnic www.csufans.ro                        

   
0. Marcel davis                       

6.Monyea Durrell Pratt                  

7.Mirel Dragoste    

8.Radu Paliciuc    

10.Tyles Amos Laser   

11.Wilhelm Brosser    

15.Andrei Petică    

20.Christopher Cooper Williams  

21.Lawrence Kinnard II   

22.Dragoş Gheorghe   

40.Andrei Ene    

        

 

Antrenor: Dan Fleşeriu   

CSU Sibiu      U-BT Cluj Napoca

 1.Justin Eugene Gray

3.Željko Šakić

4.Giordan Lee Watson

6.Andrei-Sergiu Mureşan

7.Ousmane Barro

11.Andrei Calnicenco

14.Rolland Török

21.Lasan V Kromah

22.Alexandru Olah

23.Camil Berculescu

32.Nandor Kuti

41.Anders Abu Teir

        

Antrenor: Mihai Vlad Silvăşan

   

      
   

   

   
   
   
      

 

 
 
 
 
 

    

 

Loc   Echipa   MJ  MC  MP % C P
1. U BT Cluj

    
3 3 0 100 263:174 6

2. CSU Sibiu 

     

3 2 1 67 239:238 5
3.BCM U FC Argeş Piteşti 3 2 1 67 205:205 5
4. CSM CSU Oradea 3 2 1 67 263:202 5
5. Phoenix Galaţi 3 2 1 67 222:220 5
6. CSM Steaua Bucureşti 

 

3

 

2

 

1

 

67 256:223 5

     

    
7. SCM U Craiova 3 2 1 67 269:242 5     8.BC Mureş 3 1 2 33 229:247 4
9. BC SCM Timişoara 2 1 1 50 156:156 3     
10. Politehnica Iaşi 3 0 3 0 211:271 3
11. Dinamo Bucureşti 3 0 3 171:290
12 . Timba Timişoara 2 0 2 0 162:178 2

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

Ştiri pe scurt:
Liga Naţională de Baschet Masculin,
în cifre:
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17
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12
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5

 

Puncte marcate
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(1370 -gazdele
1267-oaspeţii)
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Media punctelor/meci

 

N.Milosevic (Oradea)

 

24.33
C.Rundles (Galaţi)

 

22.50
I.Siriscevic (Craiova)

 

20.67
Media paselor decisive/meci

 

G.Martinic (Craiova)

 

9.33
M.Pratt (Sibiu)
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6.00

Media recuperărilor/meci
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10.33
C.Cooper (Sibiu)

 

9.00
J.Samuels (Craiova)

 

9.00
Media eficienţei/meci

 

G.Martinic (Craiova)

 

30.00
N.Milosevic (Oradea)

 

25.33
J.Florveus (Timba)
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J.Person (Mureş)
B.Taylor (Steaua) 6.00

Înfrângere în Banat
Luni seară, CSU Sibiu a pierdut cu 
scorul de 78 la 92 (20-20, 18-23, 19-20, 
21-29), întâlnirea din cadrul etapei a 
treia a LNBM, împotriva celor de la BC 
SCM Timişoara.
Pentru CSU Sibiu au marcat: Riley 14p, 
Kinnard 13p, Pratt 13p, Laser 10p, 
Davis 9p, Cooper 7p, Dragoste 7p, 
Paliciuc 3p, Gheorghe 3p.

Foto: Alina Cojocaru, Ovidiu Matiu
Foto: Manases Sandor/u-bt.ro



AVANCRONICA 

Evoluțiile oscilante ale mureșenilor din primele etape fac din această echipă una imprevizibilă. Problemele 
financiare pe care le tot invocă managementul echipei nu fac decât să inducă o stare de disconfort pentru jucători și fani, iar 
acest lucru se răsfrânge asupra atmosferei din "junglă" care este departe de căldura cu care ne-a obișnuit. Orădenii vin după 
două meciuri ușoare în care au rulat întreg lotul și au încercat să regleze mecanismele echipei. Cu Milosevic în mare formă, 
CSM pornește cu prima șansă, mai ales că pivotul mureșenilor, Mladenovic, nu a avut evoluții convingătoare până acum. 
Pronos�c: 2

BC Mureș Târgu Mureș - CSM CSU Oradea

ETAPEI a IV-A
de Călin Găvozdea

Baschetul de primă ligă revine în sala din Iași. Deși este etapa a patra, moldovenii sunt la primul joc pe teren 
propriu și este interesant de urmărit dacă vor reuși să atragă mulți spectatori în sală, așa cum se întâmpla în anii '80 și '90. 
Până acum ieșenii nu au avut evoluții convingătoare și s-au remarcat doar prin situațiile neplăcute în care i-au pus pe unii 
din jucătorii proprii. Steliș�i, scăpați de stresul și oboseala prezenței în cupele europene, se pot concentra asupra meciurilor 
din campionat și vin la Iași după o victorie concludentă împotriva mureșenilor, iar valoarea lotului compara�v cu cel al 
gazdelor le permite să se gândească la o victorie detașată și la folosirea cât mai mult �mp a �nerilor români din lot. 
Pronos�c: 1 

 CSM Steaua EximBank - CS Politehnica Iași 

CS Dinamo Bucureşti - BC SCM Timișoara
Un alt duel dezechilibrat în care gazdele nu emit pretenții în fața bănățenilor. Până acum Dinamo este echipa 

cu cele mai slabe prestații atât în ofensivă cât și în defensivă, reușind chiar contraperformanța de a pierde etapa trecută la o 
diferență de 59 de puncte în fața clujenilor. Oaspeții au evoluat doar în două meciuri în campionat, dar au jucat două 
meciuri și în Cupa României, as�el încât nu se pot plânge de pauze prea lungi între meciuri. În mod cu totul surprinzător, 
presiunea asupra antrenorului vine chiar de la managerul ei care îi pre�nde lui Tudor Costescu 5 victorii în următoarele 5 
par�de. Acest meci nu va periclita obiec�vul impus de manager, dar vor urma meciuri dificile împotriva Stelei și a CSM-ului 
din Oradea. Pronos�c: 2 
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În Trivale se anunță un duel echilibrat și spectaculos între două echipe cu linii de clasament asemănătoare. 
Gazdele au făcut repede uitat eșecul usturător din prima etapă de la Cluj și au obținut două victorii prețioase după meciuri 
de mare luptă. Ele se bazează pe tripleta Agafanov – Russell – Tropue care are o medie de peste 45 de puncte pe meci, fapt 
care pune orice echipă în alertă și o obligă să se gândească la soluții defensive eficiente. Tripletei i se adaugă Lazar și Nicoară 
în revenire de formă și publicul mereu alături de echipă. Oltenii, chiar dacă au două victorii în trei meciuri, nu sunt mulțumiți 
deoarece acestea au fost obținute pe teren propriu împotriva nou-promovatelor, iar meciul pierdut a fost în fața echipei 
"rănite" din Târgu Mureș. Acest lucru îl îngrijorează cu siguranță pe �tratul antrenor Rami Hadar care are la dispoziție doi 
shooteri de excepție Mar�nic și Siricevic și unul din cei mai în formă jucători U23, Radu Vîrnă cu ajutorul cărora speră să 
bifeze primul succes în deplasare. Pronos�c: 1

BCM U FC Argeș Pitești - SCM Universitatea Craiova

Gazdele au prestat în primele etape un joc de calitate și, chiar dacă nu au bifat nicio victorie până acum, au 
demonstrat că nu întâmplător au revenit pe prima scenă a baschetului românesc. Bănățenii au avut evoluții curajoase și au 
pierdut meciurile la diferențe mici, iar obținerea primului succes pare doar o ches�une de �mp. De cealaltă parte, 
deplasare extrem de lungă pentru echipa lui Florin Nini care e nevoită să traverseze țara de la est la vest pentru această 
confruntare, fapt care ar putea afecta randamentul jucătorilor. La aceasta se adaugă un moral scăzut după înfrângerea de 
pe teren propriu contra piteștenilor cauzată de un ul�m sfert foarte slab în care au înscris doar 6 puncte. Pronos�c 1.

BC Timba Timişoara - CS Phoenix Galaţi

Cel mai așteptat duel al etapei și cel mai vechi din campionat se află în fața unui nou episod. Ambele echipe 
sunt în situații asemănătoare prin prisma faptului că operat schimbări masive în loturile de jucători, dar au păstrat 
neschimbate băncile tehnice pe care le conduc cu succes antrenori locali iubiți și respectați de fanii proprii. Indiferent de 
pozițiile din clasament, un meci între cele două echipe a fost, este și va fi mereu unul pasionant în care spectacolul este 
prezent nu doar pe parchet, ci și în tribune. CSU trece printr-un moment delicat după pierderea lui Kevin Capers în urma 
accidentării groaznice suferite acum două săptămâni și speră ca readucerea lui Marcel Davis să poată compensa această 
pierdere. Oaspeții par a avea câteva atu-uri în plus față de sezonul precedent, dar trebuie să ges�oneze programul încărcat 
și deplasările lungi din cupele europene. Astăzi se află în sala Transilvania după o deplasare dificilă la Tbilisi, fapt care ar 
putea să le afecteze prestația. Niciun fan sibian de baschet nu concepe alt rezultat decât victoria, iar pentru a o obține, 
fiecare este gata să cânte și să scandeze în picioare tot meciul. Hai CSU, întotdeauna peste U! Pronos�c: 1

BC CSU Sibiu - U BT Cluj-Napoca
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OUSMANE BARRO
de Alexandra SavuInterviu

 
 

Nume: Ousmane, Prenume: Barro, Data naşterii: 7 decembrie 1984, Poziţia: pivot, 
Greutate: 103 kg, Hobby: jocurile video, știrile, Mâncare preferată: lasagn, Filmul preferat: Face Off, 
Glory, Naţionalitate: senegaleză, Echipe anterioare pentru care a evoluat: Gornik Walbrzych (Polonia), 
Szolnoki Olaj KK (Ungaria), Zob Ahan Isfahan (Iran), Orleans Loiret (Franţa), Link Tochigi Brex (Japonia), 
BCMU Piteşti (România), BC Mureş (România)

Reporter: Având în vedere că nu este primul tău interviu pentru revista 

CSU FANS MAGAZIN, te rog să ne spui dacă ai ceva noutăţi despre Ousmane Barro.

Barro Ousmane: Nu vin cu nicio noutate despre Ousmare Barro, 

                                                                    doar încerc zi de zi să revin într-o formă mai bună.

                                                                          Rep.: Ce ai îmbunătăţi jocului tău?

                                                                          B.O.: Cu siguranţă aş îmbunătăţi comunicarea mea 

                                                                            cu toată echipa şi nu doar în anumite momente din 

                                                                              joc, si în tot timpul.

Rep.: Ai o anumită rutină în ziua 
meciului?
B.O.: Singura rutină pe care o am în   
  ziua meciului este să dorm puţin şi  
   să beau o cafea. În afară de aceste 
    două lucruri chiar nu fac nimic în 
        acea zi.
         Rep.: Numeşte un jucător din   
           campionatul românesc care 
            te-a impresionat în mod 
            special.
             B.O.: Nandor Kuti. Datorită 
               jocului avut cu echipa 
              naţională la Eurobaschet, 
             fiind titular ca PG la vârsta lui. 
El merită foarte mult respect. Îmi scot 
pălăria în faţa lui.
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Rep.: Dacă ai putea să alegi o echipă din 
NBA pentru care să joci, care ar fi aceasta?
B.O.: Lakers sau Clippers pentru ca în 
California NU NINGE! Şi pentru ca e Los 
Angeles !! 

Rep.: Săptămâna trecută aţi câştigat un 
meci împotriva celor de la Istanbul BBK. 
Care a fost secretul din spatele acestui 
succes?
B.O.: Nu cred că în spatele victoriei noastre 
este vreun secret. Doar am luptat de la început, 
pe parcursul meciului şi la final rezultatul a 
fost în favoarea noastră.

Rep.: Joci în România de câtiva ani buni, 
cum crezi că a evoluat baschetul aici şi ce 
consideri că mai trebuie îmbunătăţit?
B.O.: Îmi place cum li se dă jucătorilor tineri 
din România oportunitatea de a juca şi de a-şi 
îmbunătăţi jocul. Totuşi, nu sunt un fan al 
schimbărilor de regulament de la an la an.

Rep.: Ce aşteptări ai de la acest sezon?
B.O.: Singura aşteptare pe care o am este să 
încerc să câştig mereu următorul meci, nimic 
altceva.

Rep.: Ce îţi lipseşte cel mai mult de acasă?
B.O.: Îmi e dor de soare pentru că mereu este 
senin şi cald, dar şi de plajă şi familie.

Rep.: Cum crezi că o să decurgă meciul 
împotriva celor de la BC CSU SIBIU?
B.O.: O să fie un meci greu ! Pentru că Sibiul 
are o echipă mai puternică decât anul trecut. 
Au jucători foarte buni pe toate poziţiile. O să 
fie o luptă continuă de 40 de minute tocmai 
pentru a fi un adevărat success într-o sală ca 
cea din Sibiu. 

Rep.: Te rog să le adresezi câteva cuvinte 
fanilor BC CSU SIBIU.
B.O.: Aveţi printre cei mai buni fani din ţară! 
Fanii din Sibiu sunt fani care cunosc baschetul 
şi îl înţeleg. Sezonul trecut, după un meci cu 
Cluj, ei au mai rămas încă 10 minute în sală şi 
au cântat pentru echipa lor. Am faţă de ei 
numai RESPECT !



Radu Paliciuc: “Sezonul acesta 

ne vom bate la titlu” 

de Ana Duțu 

 

       

 
 

Interviu

Radu Paliciuc

Ai decis să rămâi alături de BC CSU 
S i b i u  p e n t r u  a l  d o i l e a  s e z o n 
consecutiv. Ce te-a determinat să iei 
această decizie?
Aspectul care a cântărit cel mai greu în 
luarea acestei decizii a fost încrederea 
acordată  de domnul Dan Fleșeriu. Totul a 
început în Cupa României când am primit 
din partea dânsului mai multe minute de 
joc. Am evoluat bine și mi-a crescut 
încrederea în mine. Am ajuns treptat în 
primii cinci jucători ai echipei. Evoluțiile 
mai bune și încrederea  primită din partea 
domnului Fleșeriu au fost motive 
suficiente pentru ca eu să-mi doresc să 
rămân alături de BC CSU Sibiu. 
Un alt aspect care a contat în luarea 
deciziei de a rămâne la Sibiu este cel 
legat de suporteri. Echipa are cea mai 
frumoasă galerie din țară iar sala 
Transilvania este cel mai bun loc în care 
poți juca baschet în România. Nu în 
ultimul rând, orașul este frumos și  liniștit 
iar oamenii sunt plăcuți. Pentru mine este 
foarte important faptul că Sibiul îmi oferă 
liniștea de care am nevoie pentru a mă 
concentra pe baschet.
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Ai primit sezonul acesta banderola de 
căpitan al echipei. Ce înseamnă pentru 
tine să fi căpitanul lui BC CSU Sibiu și 
care șimți că este noul tău rol în echipă?
Sincer, nu mă așteptam să devin căpitanul 
echipei în acest sezon. Probabil că atât 
evoluțiile bune din campionat cât și cele de 
la echipa națională m-au propulsat în 
această poziție. Mai mult decât atât, sunt 
un om liniștit care își vede întotdeauna de 
treaba lui și vreau să cred că domnul 
Fleșeriu a considerat că aș putea fi un 
exemplu bun pentru coechipierii mei. Nu 
spun că rolul meu este unul ușor. Am șase 
colegi americani pe care simt că este de 
datoria mea să-i mobilizez, simt că trebuie 
să ajut la crearea legăturilor de joc și la 
omogenizarea lotului. Voi face tot ceea ce 
se poate pentru a duce a această misiune 
la capăt cu succes și sunt convins că în 
scurt timp vom arăta din nou ca o mare 
familie. 
Care este obiectivul personal al 
jucătorului Radu Paliciuc în acesată 
ediție de campionat?
Sunt convins că suporterii nu au avut 
așteptări prea mari de la mine sezonul 
trecut. Lucrurile s-au schimbat însă acum 
și atât suporterii cât și eu avem așteptări 
mult mai mari de la mine. Sper să reușesec 
să demonstrez că pot evolua și mai bine 
decât am făcut-o până acum și că merit 
încrederea pe care mi-a arătat-o domnul 
Fleșeriu. Cu toate că îmi doresc să cresc 
individual și să am un sezon cât mai bun, 
cea mai importantă pentru mine rămâne 
echipa. Vreau să câștigăm împreună astfel 
încât toată lumea să fie mulțumită. Îmi 
doresc să-i motivez pe băieți în calitate de 
căpitan și să luptăm în teren ca o adevărată 
familie.Performanța echipei este mai 
importanta decât evoluția jucătorului Radu 
Paliciuc. Sunt conștient că nu voi avea 
doar meciuri bune anul acesata, însă dacă 
vom reuși să câștigăm în echipă, eu voi fi 
mulțumit.
Ai putea face o radiografie a evoluției lui 
BC CSU Sibiu acum, după meciurile din 
F iba  Cup ș i  respect iv  ce le  d in 
campionat?

Eu am ajuns la lot cu o săptămână înainte 
de debutul nostru în Fiba Cup. M-am  
acomodat  destul de repede cu băieții însă 
consider că dacă am fi avut mai mult timp 
să ne antrenăm împreună, altul ar fi fost 
rezultatul obținut de noi în această 
competiție. Parcă a încept prea repede 
Fiba Cup, după părerea mea. Dacă ne-am 
fi antrenat împreună o lună, am fi făcut cu 
siguranță o figură mult mai bună în această 
competiție. Nu suntem însă dezamăgiți, 
din contră, vrem să creștem și să reușim 
mult mai mult la anul. 
De asemenea, cred că după aceste 
meciuri mulă lume nu se aștepta să mai 
câștigăm ceva în campionat. Ne-am 
remontat însă destul de repede și am 
demonstrat că suntem o echipă cu 
potențial. Dacă meciul cu CSM Oradea l-
am câștigat cu puțin noroc, în cel cu Steaua 
CSM EximBank am arătat clar că suntem o 
echipă puternică ce anul acesta se va bate 
la titlu.
Ai putea prefața în câteva cuvinte 
meciul cu U-Banca Transilvania Cluj-
Napoca? Cât de grea va fi misiunea lui 
BC CSU Sibiu împotriva acestei echipe? 
Din punctul meu de vedere este foarte 
important ca în condițiile în care am obținut 
deja două victorii în campionat, să 
rămânem cu picioarele pe pământ. Noi ne 
antrenăm cu  mare seriozitate pentru acest 
meci care este un derby și pe care ne dorim 
să-l câștigăm pentru suporterii noștri. La fel 
ca și noi, U-BT Cluj-Napoca a schimbat mai 
mult de jumătate din echipă ceea ce 
înseamnă că probabil nici ei nu au avut 
suficient timp pentru a se omogeniza. Cred 
că este o chestiune de timp până când, atât 
ei cât și noi, ne vom omogeniza și vom juca 
la adevărata valoare. Acestea sunt 
considerentele care pe mine mă fac să 
cred că meciul va fi unul destul de 
echilibrat. U-BT Cluj-Napoca nu este o 
echipă de neînvins în acest moment iar eu 
îmi doresc această victorie pentru 
suporterii noștri. 
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Eurobasket 2017 nu a reprezentat o 
experiență pozitivă pentru naționala 
de baschet a României. Ce a 
însemnat totuși Eurobasket 2017 
pentru jucătorul Radu Paliciuc care s-
a aflat la prima astfel de experiență 
din carieră?
Sincer, nu am avut niciun fel de 
așteptare în ceea ce privește lotul 
național.M-am dus cu inima deschisă și 
cu gândul să dau tot ce pot. Am crezut 
totuși în șansa mea mea de a ajunge în 
lotul de 12 jucători însă nu m-am gândit 
niciodată că voi ajunge în primii cinci 
sau că voi primi așa de multe minute de 
joc. Eurobasket 2017 a fost rezultatul  
muncii  depuse de mine în toți aceși ani 
și totodată cea mai frumoasă experiență 
din viața mea. Nu mi-aș fi imaginat 
niciodată că într-o zi voi evolua 
împotriva unor jucători pe care îi 
vedeam la televizor. Așa cum era și 
normal, în primul meci am avut emoții 
mai mari după care m-am obișnuit cu 
competiția și m-am concentrat pe ceea 
ce aveam eu de făcut. Per ansamblu, 
Eurobasket 2017 a fost o experiență 
unică în cariera mea.
 
Îmi  spuneai într-un interviu anterior 
că Michael Jordan este jucătorul tău 
preferat. Care este cel mai important 
lucru pe care l-ai învățat de la această 
legendă a baschetului?
Cel mai mult admir mentatlitatea de 
învingător a lui Michael Jordan. Michael 
nu se gândea niciodată că ar putea 
pierde un meci sau că cineva era mai 
bun ca el. Cred că este foarte important 
să crezi în forțele proprii și să fi cât se 
poate de ambițios. De asemenea, cu 
toate că el era motorul echipei și jocul lui 
strălucea meci de meci, Michael nu-și 
neglija niciodată echipa și reușea mereu 
să-și pună în valoare coechipierii. 
La sfârșitul fiecărui meci ești 
înconjurat de o mulțime de copii care 
îți cer autografe. Ce sfat le-ai da 
acestor copii care te privesc ca pe un 
model și care își doresc la rândul lor 

să facă baschet de performanță?
Munca, seriozitatea, ambiția și, 
bineînțeles, un gram de talent, aceasta 
este din punctul  meu de vedere, cheia 
succesului. Cred că cu multă multă 
muncă, ambiție și dăruire poți reuși orice 
în viață. Este important să nu renunți 
niciodată, să-ți urmărești visul și să-ți 
aștepți șansa. Eu mă bucur foarte mult 
să văd că vin din ce în ce mai mulți copii 
la sală. Prezența lor la meciuri este 
dovada clară a faptului că baschetul 
devine un sport tot mai iubit și mai 
popular în țara noastră. 

Știu că glumiți foarte mult între voi și 
că vă place să vă puneți porecle. Cum 
îți spun coechipierii? 
Majoritatea poreclelor le-am primit 
sezonul trecut. Băieții îmi spun Paliu, 
Pachi sau Pablo. Trebuie să recunosc 
că cel mai adesea aud Pablo.Aceasta 
este o poreclă pe care mi-a pus-o Boris 
Lalovic în timpul unui antrenament 
sezonul trecut.  

În interviul precedent îmi povesteai 
despre superstiția ta legată de 
șosetele norocoase. Să înțeleg că ți-
ai refăcut stocul de șosete pentru 
noul sezon?
Bineînțeles. Mi-am cumpărat șosete noi 
pe care le voi folosi doar la meciuri. În 
cazul în care pierd un meci, nu voi mai 
folosi niciodată respectiva pereche de 
șosete. Așa descopăr care sunt cele 
norocoase din toate perechile 
cumpărate. Știu că este amuzant dar fac 
orice să câștig meciurile (). 
Un mesaj pentru suporterii sibieni, 
acum la început de sezon. 
Îmi doresc să vă văd în număr cât mai 
mare în sală pentru că avem nevoie de 
susținerea voastră. Chiar dacă vom 
avea și meciuri pe care le vom pierde, 
vreau să vă rog să ne râmâneți alături. 
Eu vă promit că nu vă voi dezamăgi 
sezonul acesta și că noi ca și echipă 
vom juca cu inima și vom da tot ceea ce 
se poate în teren, pentru a câștiga . 
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Fără echipă în competiția de top a Europei, 
Franța furnizează 25 jucători în 
NBA și Euroliga masculină de Adi Micinic

www.24secunde.ro

Franța este o forță în baschet. Acest statut l-a dobândit cu adevârat la 
granița între milenii. Naționala Hexagonului a cucerit medalia 
olimpică de argint la Sydney, în anul 2000. Acela a fost momentul în 
care baschetul din Franța a făcut pasul decisiv spre a deveni o forță 
recunoscută în sportul cu mingea la coș din Europa.
Performanța consemnată la Jocurile Olimpice de la Sydney a venit 
la distanță de șapte ani de la primul și până la această oră unicul 
triumph al unei echipe francize de club în competiția continentală de 
top. CSP Limoges a cucerit Euroliga masculină la încheierea 
sezonului 1992/93. Nici până atunci și nici de atunci, nicio altă 
echipe din Franța nu a mai pătruns în finala Euroligii masculine.
Sub comanda lui Vincent Collet, respectiv cu Tony Parker, Boris 
Diaw și Nicols Batum pe parchet, Franța a fost campioană a 
Europei în anul 2013. După ce ani de zile a încercat să conteste 
supremația Spaniei pe continent. Un an mai târziu, chiar în 
Spania, lipsită de serviciile lui Tony Parker, reprezentativa Franței 
a învins-o pe cea a Spaniei în sferturile de finală ale FIBA 
Basketball World Cup 2014, pentru ca apoi să cucerească prima 
medalie din istoria țării la o ediție a Campionatului Mondial de 
baschet masculin.



Dincolo de rezultatele obținute de prima reprezentativă, Franța a avut câteva       
 comportări remarcabile la nivel juvenil. A cucerit medalii la europenele U20,    
    U18 și U16, incluzând opt titluri continentale (4 la U18, 3 la U16 și unul la 
    U20) însă dincolo de metalele prețioase aduse acasă de copiii Franței, 
     munca extrem de eficientă depusă la nivelul juniorilor a adus acestei țări 
     statutul de cel mai bine reprezentată din Europa la nivel de NBA. Acest 
     lucru a fost realizat pe parcursul mai multor ani consecutive, depășind de 
      multe ori Spania și oricare altă țară exceptând SUA. În parallel, numărul 
       jucătorilor francezi legitimați în Euroligă este similar.
      Așa se face că în sezonul competițional 2017/18, Franța are 25 jucători 
       legitimați la echipele din NBA și Euroligă. Asta în condițiile în care 
       Hexagonul nu are o echipă în competiția de top a baschetului 
         european, iar în sezonul 2016/17, la presiunile FIBA, nu a avut nici 
          în EuroCup. Fără îndoială forurile care guvernează baschetul pe 
            plan continental nu acordă respectul cuvenit sportului cu 
             mingea la coș provenit dintr-o țară recunoscută că nu aruncă 
             cu banii în stânga și dreapta, dar formează jucători și dă 
                    dovadă de transparență (dovadă că la startul fiecărui sezon 
                      face publice bugetele tuturor celor 40 de echipe care joacă în 
                        primele două eșaloane ale țării).

12 francezi în NBA
Alexis Ajinca (pivot), 29 ani - New Orleans Pelicans
Nicolas Batum (extremă) 29 ani - Charlotte Hornets
Evan Fournier (extremă), 25 ani - Orlando Magic
Rudy Gobert (pivot), 25 ani - Utah Jazz
Joffrey Lauvergne (pivot), 26 ani - San Antonio Spurs
Tomithe Luwawu-Cabarrot (extremă), 22 ani - Philadelphia 76ers
Ian Mahinmi (pivot), 31 ani - Washington Wizards
Joakim Noah (pivot), 32 ani - New York Knicks
Frank Ntilikina (fundaș), 19 ani - New York Knicks
Yakuba Ouattara (fundaș), 25 ani - Brooklyn Nets
Tony Parker (fundaș), 35 ani - San Antonio Spurs
Guerschon Yabusele (pivot), 22 ani - Boston Celtics

13 francezi în Euroligă
Rodriguez Beaubois (fundaș), 29 ani - Baskonia Gasteiz
Fabien Causeur (extremă), 30 ani - Real Madrid
Nando De Colo (fundaș), 30 ani - CSKA Moscova
Antoine Diot (fundaș), 28 ani - Valencia Basket
Thomas Heurtel (fundaș), 28 ani - FC Barcelona
Mathias Lessort (pivot), 22 ani - Steaua Roșie Belgrad
Amath M'Baye (pivot), 28 ani - EA7 Milano
Adrien Moerman (extremă), 29 ani - FC Barcelona
Vincent Poirier (pivot), 24 ani - Baskonia Gasteiz
Kevin Seraphin (pivot), 28 ani - FC Barcelona
Kim Tillie (pivot), 29 ani - Olympiacos Pireu
Axel Toupane (extremă), 25 ani - Zalgiris Kaunas
Leo Westermann (fundaș), 25 ani - CSKA Moscova
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Cine? Unde? De ce? 
Radiografia unei veri nebune în NBA

de Adi Popa
3la3.ro

Niciodată în istoria recentă a NBA nu a existat o vară mai tumultoasă din punct de 
vedere al mutărilor. Jucători cu nu mai puțin de 78 de apariții în All Star, cumulat, au 
schimbat echipele în această vară. Probabil fanilor le va lua măcar două luni să poată spune 
din prima la ce echipă evoluează un jucător sau altul. În ordinea calendaris�că, cele mai 
importante “transferuri” din NBA în această vară au fost următoarele:

Dwight Howard – de la Atlanta Hawks la Charlo�e Hornets 
pentru Marco Belinelli, Miles Plumlee

Faptul că la finalul verii aproape nimeni nu mai ș�e de 
această mutare și probabil multă lume va fi surprinsă să-l vad pe 
Howard în tricoul viespilor spune multe despre unde se află în 
acest moment cariera unui fost candidat la �tlul de MVP, o forță 
dominantă sub panou și de trei ori cel mai bun apărător al ligii. Va 
reuși oare Dwight să-și refacă cât de cât imaginea în Charlo�e?

Brook Lopez – De la Brooklyn Nets la Los Angeles Lakers pentru D'Angelo Russell și 
Timofey Mozgov

Lakers l-au trecut mult prea repede cu vederea pe Russell, un jucător care acum un 
sezon era considerat un element cheie în viitorul echipei. Dar sosirea lui Lonzo Ball, 
împreună cu tot tam-tam-ul pe care excentricul părinte al lui Lonzo îl crează, a schimbat 
op�ca celor din Los Angeles. Lopez, un centru de calibru, care a progresat mult în ul�mul 
sezon, mai ales la aruncările de la semidistanță, ar putea avea un impact major la Lakers. De 
partea cealaltă, Nets au căpătat un jucător temperamental și încă imatur, dar cu un talent 
deloc neglijabil, alături de un centru solid, Mozgov, care vine după un Eurobasket în care a 
avut 13,3 puncte și 7,4 recuperări în medie pe meci și a dus Rusia pe locul 4. 
Jimmy Butler – De la Chicago Bulls la Minnesota Timberwolves pentru Zach LaVine, Kris 
Dunn

În acel moment părea că va fi cea mai răsunătoare mutare a verii. Bulls renunțau la 
cel mai bun jucător al lor pentru LaVine, care vine după o accidentare la ligamentele 
încrucișate de la genunchi și Dunn, un conducător de joc care a confirmat doar defensiv. O 
mutare pe care fanii celor de la Chicago nu o vor înțelege probabil multă vreme, iar franșiza 
din orașul vânturilor va umbla multă vreme de acum încolo pe drumurile încâlcite ale 
reconstrucției. De partea cealaltă, Wolves con�nuă să clădească și se anunță o forță de luat 
în seamă într-un Vest mereu sălba�c. 
Chris Paul – de la Los Angeles Clippers la Houston Rockets pentru Patrick Beverley, Sam 
Dekker, Montrezl Harrell
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Nimeni nu se aștepta la asta. Desigur, discuții despre Paul la Rockets mai 
apăruseră prin presă și social media. Dar doar la nivel de zvonuri. Chris Paul a pus 
piciorul în prag, a cerut mutarea și a ajuns în Texas, la Houston, care anul trecut a 
fost a treia într-o ierarhie a echipelor cu cele mai multe victorii, indiferent de 
conferință. Paul-Harden va fi un backcourt de vis în ofensivă, care va atrage multe 
exclamații de-a lungul sezonului. De partea cealaltă, Clippers, care l-au pierdut și pe 
JJ Redick, sunt într-o situație dificilă, într-o conferință extrem de puternică.

Paul George – de la Indiana Pacers la Oklahoma City Thunder pentru Victor 
Oladipo și Domantas Sabonis

Toate discuțiile despre mutarea lui Paul 
George la Lakers după acest sezon, când urma să 
rămână agent liber dar și faptul că a cerut public 
un trade, au anulat orice șansă pentru Indiana de a 
obține ceva decent la schimb. Dar Oklahoma City 
Thunder a apărut din neant pe această pistă și a 
reușit o mutare-șoc aducând lângă Russell 
Westbrook un alt superstar de calibru, la doar un 

sezon de la plecarea lui Durant. Mai mult, cei doi jucători cedați în trade nu slăbesc 
mai deloc efec�vul, mai ales că, așa cum o să vedeți mai jos, un alt superstar va 
ajunge să îmbrace tricoul celor de la Thunder. 
Paul Millsap – de la Atlanta Hawks la Denver Nuggets, ca free agent

E poate cel mai sonor nume ajuns la Nuggets ca agent liber de la Kenyon 
Mar�n încoace. A fost un șoc însă faptul că Atlanta 
a refuzat constant să-l transfere în ul�mii doi ani, 
doar pentru a-l pierde acum pe nimic. Millsap a 
fost omul de bază la Atlanta după plecarea lui Al 
Horford la Boston și lasă un gol imens acum. La 
Denver va face pereche în frontcourt cu Nikola 
Jokic, care vine după un sezon excelent, iar Denver, 
care a ratat playoff-ul de puțin anul trecut, pare 

acum gata de un sezon cât mai lung.
Gordon Hayward – de la Utah Jazz la Boston Cel�cs, ca agent liber

Mutarea era una așteptată, mai ales datorită relației speciale pe care Hayward o 

are cu Brad Stevens, antrenorul celor de la Cel�cs, care i-a fost mentor și antrenor în colegiu. 
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Danilo Gallinari – de la Denver Nuggets la Los Angeles Clipper, via sign-and-trade

Clippers aveau nevoie de o forță ofensivă după ce i-au pierdut pe Chris Paul și JJ 

Redick, Denver trebuia să scape de un salariu mare, după venirea lui Paul Millsap, așa că a 

fost o situație win-win.

Rudy Gay – de la Sacramento Kings la San Antonio Spurs, ca agent liber

După ce l-au pierdut pe Jonathon Simmons, plecat ca agent liber, Spurs aveau 

nevoie de un upgrade pe poziția de small forward. Gay vine după o accidentare la tendonul 

lui Ahile și vor fi probabil destule emoții privind starea lui de sănătate, dar se pare că e tot ce 

au putut Spurs în această vară. 

JJ Redick – de la Los Angeles Clippers la Philadelphia 76-ers, ca agent liber

A fost o mutare surpriză mai mult din punct de vedere al faptului că Redick a 

acceptat un contract doar pe un an, iar Sixers au fost de acord să plătească nu mai puțin de 

23 de milioane de dolari pe contract pentru un veteran care vine într-o echipă plină de 

�neri. Sniper prin excelență, Redick va contribui cu siguranță la nivelul de interes pe care 

Sixers îl vor atrage în acest sezon din partea fanilor. 

Derrick Rose – de la New York Knicks la Cleveland Cavaliers, ca agent liber

De la un �tlu de MVP și un jucător 

exponențial pentru Chicago Bulls, care părea 

capabil să-l oprească pe LeBron James în 2011 din 

drumul către finală, Derrick Rose a ajuns acum să 

semneze un contract pe 2 milioane de dolari, 

pentru un sezon, ca rezervă de conducător de joc 

la echipa aceluiași Lebron James. 

Kyrie Irving – de la Cleveland Cavaliers la 

Boston Cel�cs pentru Isaiah Thomas și Jae 

Crowder

Marele șoc al verii. Omul care a reușit aruncarea decisivă la ul�mul �tlu pentru 

Cavaliers acum doi ani renunță la un loc în echipă alături de probabil cel mai bun jucător din 

ligă de la Michael Jordan și Kobe Bryant încoace, pentru a merge la echipa pe care a scos-o 

anul trecut din playoff în cinci meciuri. Sau al�el spus, numărul 1 în dra�ul din 2011, la 

schimb cu numărul 60, ul�mul, în dra�ul din același ani. Cavaliers au luat tot ce se putea mai 

bun pe Kyrie, în condițiile în care acesta a dorit să plece, și rămâne de văzut cum se va 

modifica raportul de forțe în Est odată cu această mutare. 

Carmelo Anthony – de la New York Knicks la Oklahoma City Thunder pentru Enes Kanter, 

Doug McDermo�

Aceasta ar fi trebuit să fie cireașa pe tortul unei veri nebune în NBA. Melo, lângă 

Paul George și Russell Westbrook? Wow! Dar nu, vara avea să se încheie cu o altă mutare 

neașteptată. 

Dwyane Wade – de la Chicago Bulls la Cleveland Cavaliers, via buyout

Wade revine alături de bunul său prieten LeBron James, alături de care a câșigat 

două �tluri consecu�ve de campion la Miami, 2012 și 2013. Wade și-a cumpărat contractul 
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