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ȘTIRI de Radu Muşoaie

Liga Naţională de Baschet masculin
sezonul 2017-2018- sezonul regulat
LNBM, etapa a VI-a, 10-13 noiembrie  2017
CSU Sibiu vs. Timba Timişoara

BC Mureş vs BC SCM Timişoara (Se desfăşoară astăzi, 19:00)

CSM Steaua Eximbank Bucureşti vs. Phoenix Galaţi (s-a desfăşurat astăzi, 17:00)

U BT Cluj vs. Politehnica Iaşi (se va disputa mâine)

CSM CSU Oradea vs. SCMU Craiova (mâine, 20:45)

Dinamo Bucureşti vs. BCMU FC Argeş Piteşti (luni, ora 20:00)

Următoarele partide pentru CSU Sibiu:
Sâmbătă 02.12, LNBM, etapa a VII-a,  Phoenix Galaţi vs. CSU Sibiu
Sâmbătă 09.12, LNBM, etapa a VIII-a, CSU Sibiu vs. SCMU Craiova
Sâmbătă 16.12, LNBM, etapa a IX-a,  CSU Sibiu vs. BC Mureş
   *datele de disputare ale partidelor de mai sus se pot modifica. Pentru detalii, 
     vizitaţi zilnic www.csufans.ro                        
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15.Andrei Petică    

20.Christopher Cooper Williams  

21.Lawrence Kinnard II   

22.Dragoş Gheorghe   

40.Andrei Ene    

        

 

Antrenor: Dan Fleşeriu   

CSU Sibiu      Timba Timişoara

1.Liviu Rotariu

4.Gheorghe Balmuş

9.Tamas Boloni

11.Branko Jereminov

13.Robert Medgyesy

15.Thomas DeThaey

22.Alon Sonenfeld

31.Mario Lazăr

32.John Florveus

Antrenor: Dan Ionescu

   

      
   

   

   
   
   
      

 

 
 
 
 
 

    

 

Loc   Echipa   MJ  MC  MP Dif. C P
1. BCM U FC Argeş Piteşti

    
5 4 1 11 406:395 9

2. U BT Cluj

     

5 4 1 117 443:326 9
3. BC SCM Timişoara 5 4 1 98 460:362 9
4. Phoenix Galaţi 5 4 1 26 394:368 9
5. .CSU Sibiu 5 3 2 1 401:400 8
6. SCM U Craiova 
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20 483:463 8

     

    
7. CSM Steaua Eximbank Buc. 5 3 2 51 439:388 8     8. CSM CSU Oradea 5 3 2 84 435:351 8
9. Timba Timişoara 5 1 4 -46 387:433 6     
10. BC Mureş 5 1 4 -73 357:430 6
11. Politehnica Iaşi 5 0 5 347:464
12 . Dinamo Bucureşti 5 0 5 -172 299:471 5
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B.Taylor (Steaua)

Înfrângere în Trivale
Vineri 3 noiembrie, CSU Sibiu a pierdut 
în Trivale cu scorul de 78 la 79 (18-11, 
19-21, 15-16, 26-31) întâlnirea din 
cadrul etapei a cincea a LNBM, 
împotriva celor de la BCMU FC Argeş 
Piteşti.
Pentru CSU Sibiu au marcat: Laser 30p, 
Pratt 16p, Kinnard 9p, Cooper 8p, 
Dragoste 7p, Davis 4p, Brosser 2p şi 
Paliciuc 2p.

Foto: Alina Cojocaru, Ovidiu Matiu,
Adrian Bugariu

G.Martinic (Craiova)

N.Milosevic (Oradea)

M.Pratt (Sibiu)



AVANCRONICA 

Cele două combatante pornesc de pe poziții diametral opuse prin prisma raportului victorii -înfrângeri, 
gazdele 1 - 4, oaspeții 4 – 1, acest raport oglindindu-se fidel etapa trecută când mureșenii au pierdut la aproape 30 de 
puncte, iar �mișorenii au învins la peste 30. Mureșenii par a avea probleme nu doar financiare ci și spor�ve, jucătorii eșuând 
meciul trecut mai ales din pricina condiției fizice precare, chiar dacă s-a rulat aproape întreg lotul. Acest lucru poate fi o 
consecință a meciurilor dificile de care a avut parte până în acest moment, neîntâlnind nicio echipă din partea inferioară a 
clasamentului. Timișorenii, în schimb, par a fi găsit ritmul potrivit și abordează fiecare meci la victorie, indiferent de 
adversar, singura sincopă fiind în deplasarea de la Piteş�. Meciul se anunță foarte aprig deoarece gazdele își doresc să nu 
piardă contactul cu primele 8 și vor pune mari probleme bănățenilor. Totuși, cei din urmă se bazează pe o bancă lungă, as�el 
pot găsi ușor soluții de anihilare a adversarului. Pronos�c: 2

BC Mureș Târgu Mureș - BC SCM Timișoara

ETAPEI a VI-A
de Călin Găvozdea

Duel disproporționat între o nou-promovată și campioana în exercițiu în care echipa oaspete nu pot emite 
pretenții în condițiile în care nu a bifat niciun succes până acum. Chiar dacă ardelenii nu au convins în fiecare meci din 
campionat, valoarea individuală și jocul colec�v pe care îl prestează îi îndreptățesc să se gândească doar la diferența cu care 
vor câș�ga acest meci. Cu siguranță își doresc să ofere minute �nerilor care până acum au avut prestaţii curajoase 
odihnindu-i as�el pe cei care duc greul în cupele europene. Ieșenii încă nu au reușit să joace în sala proprie, aceasta aflându-
se în plin proces de reamenajare, as�el încât fanii baschetului din Copou încă nu se pot bucura de meciurile din prima ligă 
decât dacă se deplasează la meciurile pe care echipa lor favorită le susține în deplasare în acest tur de campionat. 

Pronos�c: 1

U BT Cluj-Napoca - CS Politehnica Iași

CS Dinamo Bucureşti - BCM U FC Argeș Pitești
Un alt duel disproporționat între echipa cu cea mai slabă apărare, Dinamo, și una din cele mai în formă echipe, 

FC Argeș. Jucătorii lui Dinamo sunt încă departe de pretențiile unei compe�ții de acest nivel și până acum nu au reușit să 
propună niciun nume nou de viitoare stea a baschetului românesc, �nerii ei jucători având prestații individuale modeste în 
primele cinci etape. Mai mult chiar, Dinamo este echipa cu cel mai mic index al eficienței, cu cele mai puține pase decisive și 
cu cele mai multe posesii pierdute în medie în primele etape. În aceste condiții, ar fi un miracol ca gazdele să le pună 
probleme piteștenilor care s-au așezat în fotoliul de lider în urma victoriei obținută in extremis împotriva lui CSU Sibiu. 
Pronos�c: 2
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În ciuda unui buget mare și a unor achiziții de marcă, "militarii" nu au un început de campionat mulțumitor 
suferind două înfrângeri în cinci meciuri, ul�ma în Bănie după un meci superb decis în prelungiri. Totuși, nu ar trebui să fie 
un mo�v de îngrijorare având în vedere liniile de clasament ale primelor 8 clasate care sunt la distanță de o victorie între ele. 
Gălățenii sunt revelația începutului de campionat, iar înregimentarea lui Hadzifezovic a întărit ambele compar�mente ale 
echipei prin mediile de 14,8 puncte și 6,8 recuperări (mai mult decât liderii Stelei la aceste capitole!) cu care acesta și-a adus 
aportul la succesele echipei. Bucureștenii dispun de multe "arme" ofensive cu care pot debloca orice apărare adversă și nu 
vor face rabat de efort pentru a-și asigura victoria care să le permită menținerea în partea de sus a clasamentului. 

Pronos�c: 1

CSM Steaua EximBank - CS Phoenix Galaţi

În sala "Antonio Alexe" se anunță un duel palpitant între echipa gazdă cu un moral zdruncinat de înfrângerea 
de la Galați și cea oaspete cu moralul ridicat de victoria împotriva Stelei și, mai ales, de prestația de senzație a duetului 
Sirisevic – Mar�novic care a reușit 67 de puncte, 2/3 din totalul echipei. De al�el, după venirea lui Mar�nic, forța ofensivă a 
echipei craiovene este impresionantă, în ul�mele trei meciuri depășind de fiecare dată borna 100, cei doi jucători numiți 
fiind chiar liderii campionatului la puncte înscrise. Deși se află momentan doar pe poziția a opta, gazdele beneficiază de una 
dintre cele mai bune defensive din campionat, iar aceasta este arma principală pe care se bazează Cris� Achim. Este 
interesant de urmărit cum va încerca el să stăvilească elanul ofensiv al oltenilor și principalele "guri de foc". Probabil că 
Mandache și Pasalic vor fi "umbrele" din teren ale lui Sirisevic și Mar�nic, iar pe partea ofensivă Mladenovic și Valeika vor 
încerca să domine spațiul de 3 secunde. Pronos�c: 1

CSM CSU Oradea - SCM Universitatea Craiova

Un meci deosebit de interesant din punctul de vedere al fanilor sibieni prin prisma fostului "vultur", Bogdan 
Popescu. Acesta tocmai și-a încheiat ac�vitatea la formația �mișoreană, iar mulți dintre fanii sibieni îi cer acestuia să se 
întoarcă la CSU. Rămâne de văzut dacă solicitările fanilor se vor suprapune cu planurile conducerii noastre. Din punct de 
vedere spor�v, jucătorii noștri au demonstrat că nimeni nu e de neînlocuit și au reușit prestații excelente în ciuda 
problemelor de efec�v cu care s-au confruntat în ul�mele două meciuri. După meciurile foarte bune reușite împotriva 
liderilor clasamentului, nimeni din anturajul echipei noastre nu vizează altceva decât victoria. Totuși, Timba nu trebuie 
subes�mată, jucători precum Floreus, Pavlovic sau DeThaey putând pune multe probleme adversarilor. Cu tridentul Laser – 
Pra� – Cooper și al șaselea jucător la datorie, ca de fiecare dată, CSU are ca unic obiec�v perfect realizabil victoria. 
Pronos�c: 1

BC CSU Sibiu - BC Timba Timişoara
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Thomas De Thaey
de Alexandra SavuInterviu
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Reporter: Te rog să ne spui câteva cuvinte despre Thomas De Thaey.

Thomas De Thaey: Numele meu este Thomas De Thaey si provin din 
Dendermonde, East Flanders, Belgia. Am 26 de ani şi în prezent activez pe poziţia 
power forward, având o înălţime de 203 cm şi 111 kg. 

Rep.: Cum ţi-ai făcut debutul în baschet? 
T.T.: Prima mea întâlnire cu baschetul profesionist a fost la vârsta de 16 ani când 
am jucat pentru echipa din oraşul natal, Antwerp Giants.

Rep.: Care sunt ligile pentru care ai mai jucat înainte de a veni în România?
Am jucat baschet profesionist în Belgia la Telenet Oostente, Antwerp Giants şi 
Leuven Bears, Spania şi Marea Britanie (Jelson Homes DMU Leicester Riders 
câteva luni, şi apoi la Atlantic Coast Conference (ACC) unde am jucat baschet de 
colegiu.
 
Rep.: Ştiai ceva de campionatul românesc înainte să ajungi aici? Ce te-a 
determinat să alegi Timba Timişoara?
T.T.: Ştiam foarte puţin despre campionatul românesc stând de vorbă cu foşti 
coechipieri şi am decis să vin aici pentru că din această ligă am foarte multe 
oportunităţi.



Rep.: Care este obiectivul tău personal 
pentru acest sezon? 
T.T.: Obiectivul meu personal este să devin un 
jucător cât mai complet, să continui să evoluez 
şi să fiu cea mai bună persoană şi în teren şi în 
afara lui.

Rep.: Ai vreo teamă înainte de a păşi pe 
parchet? 
T.T.: Nu am nicio teamă atunci când fac ceva 
ce am făcut toata viaţa.

Rep.: Cine este cea mai importantă 
persoană din viaţa ta? 
T.T.: Cele mai importante persoane din viaţa 
mea sunt părinţii mei, este bunica mea şi, 
desigur, soţia mea!

Rep.: Cine este jucătorul de baschet 
preferat şi de ce? 
T.T.: Din toate timpurile, Michael Jordan. 
Kobe Bryant a fost eroul copilăriei mele şi încă 
este.

Rep.: Ai o amintire amuzantă legată de 
baschet? 
T.T.: Ce este amuzant legat de baschet este că 
am început să practic baschetul după ce am 
văzut filmul “Space Jam”.

Rep.: Ce preferi să faci în timpul liber? 
T.T.: Tot ce are legătură cu baschetul, este un 
job non-stop. Să ma uit la meciuri de baschet, 
să citesc cărţi, să ascult muzică şi să petrec 
timp cu soţia mea.

Rep.: Care este cel mai valoros jucător 
împotriva căruia ai jucat? 
T.T.: TJ Warren este cel mai valoros jucător, 
am jucat cu el la NC State. Este cel mai bun 
jucător pe care l-am întâlnit.

Rep.: Cum crezi că o să decurgă mecium 
împotriva CSU SIBIU? 
T.T.: O să fie un meci dificil pentru noi, dar o 
să luptăm împreună ca o echipă.

Rep.: Te rog să le transmit un mesaj fanilor 
sibieni.
T.T.: Pentru fanii CSU SIBIU, continuaţi să 
susţineţi echipa aşa cum am auzit că o faceţi 
mereu, sunteţi faimoşi pentru asta. Toate 
echipele ar fi foarte fericite să aibă o galerie 
frumoasă ca a voastră! Respect !



“Avem potențialul de a câștiga campionatul”

de Ana Duțu 

 

       

 
 

Interviu

Lawrence Kinnard
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Reporter: Lăsând pentru câteva minute baschetul în plan secund, spune-mi te rog ce le-

ai povesti suporterilor sibieni despre omul Lawrence Kinnard?

Lawrence Kinnard: Numele meu este Lawrence Kinnard, am 31 de ani și sunt născut în 

Memphis, Tennessee. Am o soră mai mare, Crystal Kinnard, și doi nepoței minunați, Nina și 

Will. Tatăl meu a trecut în neființă în urmă cu un an și câteva luni așa că momentan nu o mai am 

alături decât pe mama mea, Mamie Kinnard. Iubesc anumalele și am doi câini, Peanut și Max. 

Peanut este un pitbull iar Max este un golden retriever pe care l-am luat din Polonia. De fapt 

numele lui este Maximus Decimus Meridus dar îi spun Max. M-am inspirat din filmul 

Gladiatorul. Sunt extrem de pasionat de istorie și de aceea am ales acest nume. Antrenorul 

meu din liceu era de fapt profesor de istorie și întotdeauna când mergeam la orele lui, eram 

foarte atent. M-a captivat foarte tare această materie așa că mai târziu am decis să mă înscriu la 

University of Alabama at Birmingham unde am obținut o diplomă în istorie și comunicații. 

Istoria este o mare pasiune pentru mine și îmi petrec timpul liber urmărind documentare 

despre războaiele mondiale, Războiul Rece sau Hitler. Obișnuiam să joc și foarte multe jocuri 

video care au ca subiect războiul și jocuri de strategie însă acum nu mai am timp pentru asta. 

Mă aflu în România alături de fiica mea Leah Kinnard care are doar 5 luni și este normal să îmi 

petrec timpul liber cu ea. 



 
 
 

Rep.: La ce vârtsă și în ce împrejurări ai 
început să practici baschetul?
L.K.: Am început să joc baschet în jurul vârstei 
de cinci ani pentru că mama mea voia ca eu să 
stau departe de străzile periculoase ale 
Memphis-ului. Alesesem inițial să joc fotbal 
însă mama este o persoană care se îngrijorează 
destul de mult și a considerat că mă pot 
accidenta grav așa că m-am reorientat către 
baschet. Eram destul de bun și de talentat însă 
mama voia în primul rând, să iau note mari la 
școală. Cum nu am făcut acest lucru, mi-a 
interzis să mai joc baschet. M-am reapucat la 12 
ani când eram deja în clasa a șasea însă din 
cauza comportamentului meu din acel semestru 
mi s-a interzis din nou să joc, de data aceasta de 
către directorul școlii. Cu cât mi se spunea că nu 
pot să joc cu atât îmi doream mai tare să îmi 
îndrept comportamentul și să le demonstrez 
tuturor că pot juca și că pot fi bun. Nu am jucat 
baschet în școala generală însă am reușit să joc 
organizat în liceu și în colegiu.  

Rep: Unde ai mai jucat înainte de a semna 
contractul cu BC CSU Sibiu?
L.K.: Mi-am început cariera internațională în 
2009 în Polonia unde am evoluat două sezoane 
pentru Trefl Sopot. În 2011-2012 am jucat 
pentru BC Anwil (Polonia), în 2012-2013 am 
semnat cu Keravnos Strovolu (Cipru), a urmat 
în 2013-2014 Lapuan Korikobrat (Finlanda) iar 
în 2014-2015 m-am reîntors în Polonia unde am 
jucat pentru Śląsk Worcław. Între 2015 și 2017 
am evoluat în Finlanda pentru Kauhajoen 
Karhu și Lauan Korikobrat. Sezonul 2017-
2018  mă gasește alături de BC CSU Sibiu și 
reprezintă cel de al nouălea an din cariera mea 
de baschetbalist profesionist. Fiecare țară în 
care am jucat este unică și în fiecare m-am 
simțit bine. În Polonia am vizitat lagărele de 
concentrare, în România am fost deja să văd 
castelul lui Dracula iar în Finlanda m-am 
bucurat de zăpadă. Eu fiind din sudul Statelor 
Unite nu văzusem zăpadă decât în 1994 când a 
avut loc o furtună în Memphis. Pentru mine, 
zăpada este ceva special și îmi dă un vibe unic 
pentru că nu am avut ocazia să o văd de foarte 
multe ori în viață. 

Rep.: Care este cel mai mare vis al tău legat 
de cariera ta baschetbalistică?
L.K.: Cred că visul fiecărui copil este acela de a 
juca în NBA. Odată ce am realizat că aceasta nu 
este neapărat o opțiune, m-am concentrat pe 
cariera mea internațională. Atâta timp cât am 
puterea de a juca, asta este ceea ce vreau să fac. 
Nu vreau să merg acasă și să fiu un simplu 
profesor de istorie. Voi avea timp pentru asta 
mai târziu în viață. Așa a apărut dorința și 
plăcerea de a călători. Europa a avut asupra mea 
un impact cultural deosebit. M-am bucurat de 
fiecare țară pe care am vazut-o și am încercat să 
colecționez cât mai multe amintiri. Când voi fi 
bătrân vreau să-i povestesc fiicei mele despre 
vizita mea în castelul lui Dracula și despre 
România. România este o țară cu oameni 
plăcuți care nu te fixează cu privirea așa cum o 
fac polonezii, spre exemplu. 

Rep.: Care este cea mai frumoasă amintire 
pe care ți-a oferit-o baschetul până acum?
L.K.: Posibilitatea de a inspira tinerii din jurul 
meu este cel mai frumos lucru pe care mi l-a 
oferit baschetul. Acum doi ani am avut un sezon 
extraordinar în Finlanda și când am mers acasă 
am fost invitat să țin un discurs la biserică, 
pentru comunitatea din care fac parte. Îmi aduc 
aminte că la sfârșitul discursului, a venit la mine 
un baiețel care mi-a spus: ''Domnule K., eu  nu  
mai vreau să joc în NBA, vreau să joc în afara 
Statelor Unite.'' Cuvintele acestui copil mi s-au 
părut extraordinare și m-au făcut să înțeleg 
faptul că un baschetbalist are oportunitatea de a 
schimba percepții și de a influența destine. 

Rep.: În ce termeni ai vorbi despre evoluția 
lui BC CSU Sibiu până în momentul de față?
L.K.: Cred că avem potențialul de a câștiga 
campionatul în acest sezon. Trebuie doar să 
continuăm să dăm tot ce putem în teren și să nu 
uităm că în baschet orice este posibil și  că și 
cele mai bune echipe pot pierde. 
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Cred că totul se reduce la ceea ce învățăm 
din fiecare meci. Campionatele nu se câștigă 
din primele meciuri. Noi am început foarte 
bine acest sezon și am învins cele mai bune 
echipe din campionat însă trebuie să fim 
atenți și ambițioși şi să continuăm în aceeași 
manieră. Eu personal, după aproape nouă 
sezoane petrecute în baschetul profesionist, 
cred că fac parte dintr-o echipă cu mult 
potențial care în momentul de față lucrează 
la a construi latura ce ține de famile. În  
meciul cu U-BT Cluj-Napoca, colegii de pe 
bancă ne încurajau pe noi cei din teren, la  
fel  de mult cum o făcea galeria. Mi s-a părut 
extraordinar și cred că gestul lor arată cât de 
mult ne dorim să devenim o familie. Nu 
contează cine este în teren sau cine este pe 
bancă atâta timp cât ne susținem reciproc. 
Doar așa vom ajunge departe în campionat. 

Rep.: Ai putea prefața în câteva cuvinte 
meciul cu BC Timba Timișoara? Cât de 
grea va fi misiunea lui BC CSU Sibiu 
împotriva acestei echipe?
L.K.: Pentu mine nu contează cu cine jucăm. 
Orice echipă poate să pună probleme sau 
poate oferi surprize indiferent de cum este 
cotată în campionat. Noi trebuie să luăm 
meciul în serios și să dăm totul pe parchet. 
Eu personal nu știu prea multe despre Timba 
Timișoara dar sunt sigur că antrenorii noștri 
ne vor pregăti și vor pune la punct tactica de 
joc așa cum fac întotdeauna. Trebuie să 
abordăm acest meci cu aceeași seriozitate cu 
care am abordat meciul cu Cluj. O 
înfrângere cu Timba ar pune în umbră cele 
trei victorii obținute împotriva echipelor de 
top din ligă.

Rep.: În cei nouă ani de cariereă 
internațională ai avut ocazia să iei pulsul 
mai multor ligi profesioniste de baschet. 
Spune-mi te rog ce părere ți-ai făcut 
despre liga din România?
L.K.: Din punctul meu de vedere liga din 
România este una de top. Jucătorii români 
sunt foarte talentați iar ai noștri au 
demonstrat-o din plin în meciul cu Clujul 
când au contribuit semnificativ la obținerea 
victoriei. Pe de altă parte am văzut aici mulți 

jucători sârbi și americani talentați care 
împreună cu cei români ridică foarte mult 
nivelul acestei ligi. Cred că liga din România 
se situează în primele zece ligi europene ca 
și valoare. 

Rep.: Putem vorbi despre o rutină sau 
despre o superstiție în ziua meciului?
L.K.: Da, cred că putem vorbi despre o 
rutină. Îmi place să ascult muzică în ziua 
meciului și să spun întotdeauna o rugăciune. 
Când ajung la sală îmi pun colanții de joc, 
șortul, tricoul, șoseta dreaptă, șoseta stângă, 
pantoful drept și apoi pantoful stâng. 
Întotdeauna în ordinea asta. Un alt lucru pe 
care îl fac este să am ultima aruncare înainte 
de începutul meciului. Îmi place să văd cum 
mingea intră în coș. Mental este o imagine 
care pe mine mă motivează și care îmi 
induce o dispoziție pozitivă de joc. 

Rep.: Un  mesaj pentru suporterii sibieni. 
L.K.: Aveți încredere în noi. De-a lungul 
acestui sezon vom avea momente bune și 
momente mai puțin bune însă pentru noi este 
important ca voi să ne rămâneți alături. Vom 
lupta meci de meci pentru a obține victoria și 
pentru a vă bucura. Vom face tot ceea ce 
depinde de noi. Atâta timp cât voi aveți 
încredere în noi și ne susțineți și noi ne vom 
lupta pentru voi și vă vom oferi victoriile pe 
care cu toții ni le dorim. 
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Calificările pentru Baskeball World Cup 2019 – 
Un nou început pentru FIBA de Adi Micinic

www.24secunde.ro

FIBA implementează un nou sistem de calificare și un calendar copiat din fotbal începând din 
toamna anului 2017. Prin intermediul acestuia, după ce a copiat până și denumirea competiției 
continentale pe care o păstorește la nivel de club (Champions League) și a angajat un fost 
membru al structurii de conducere a celei mai puternice întreceri fotbalistice de pe planetă, 
forul care guvernează baschetul la nivel mondial (exceptând NBA și se pare Euroleague 
Basketball) va porni noul proiect în cea de-a 2-a parte a lunii noiembrie.
Echipele naționale, repartizate în confederațiile continentale, participă în campania de 
calificare pentru FIBA Basketball World Cup 2019, a cărui turneu final se va desfășura în 
China. Europa a programat deja o primă serie de jocuri. Este vorba despre precalificări, la care 
au luat parte 13 echipe naționale (cele care nu s-au calificat sau participat la EuroBasket 2017). 
Aceste jocuri s-au desfășurat pe parcursul lunii august a anului în curs.
Un număr de opt, dintre cele 13 formații care au jucat precalificări, au avansat în prima fază a 
calificărilor - zona Europa. Alături de ele au venit cele 24 echipe naționale care au jucat la 
EuroBasket 2017. Rezultă un număr de 32 echipe naționale, repartizate în opt grupe de câte 
patru fiecare. Aici se joacă pe sistemul fiecare cu fiecare în dublă manșă. Primele trei clasate în 
fiecare grupă, adică 24 de echipe naționale, se califică în faza a 2-a a calificărilor pentru FIBA 
Basketball World Cup 2019. Ultima clasată încheie participarea în campania de calificare 
pentru turneul final al acestui eveniment și nu va avea meciuri oficiale până la startul campaniei 
de calificare pentru EuroBasket 2021.



Faza a 2-a va cuprinde 24 de echipe. Se vor forma patru grupe de câte șase echipe 

fiecare. Rezultatele obținute în compania echipelor calificate din prima fază grupelor se 

păstrează și în faza a 2-a, urmând a se juca în sistem fiecare cu fiecare în dublă manșă, în 

compania celor trei echipe venite din altă grupă. Primele trei clasate în fiecare din cele 

patru grupe se califică la turneul final.

Componența grupelor fazei a 2-a:

Primele trei din Grupa A și primele trei din Grupa B formează Grupa I.

Primele trei din Grupa C și primele trei din Grupa D formează Grupa J.

Primele trei din Grupa E și primele trei din Grupa F formează Grupa K.

Primele trei din Grupa G și primele trei din Grupa H formează Grupa L.

Jocurile din preliminariile FIBA Basketball World Cup 2019 se vor juca după cum 

urmează:

Toate echipele va disputa câte două meciuri în fiecare fereastră.

Europa va beneficia de 12 locuri la următoarea ediție a FIBA Basketball World 

Cup. Asia (cuprinde și Australia/Oceania) și America (cuprinde cea de Nord, Centrală și de 

Sud) vor avea câte 7 echipe fiecare, Africa va avea 5, cărora li se adaugă țara gazdă, China. 

Așadar, la turneul final vor participa 32 echipe naționale.

___

Echipa națională a României – Program și componență

Programul echipei naționale a României în prima fază a campaniei de calificare:

- 24 noiembrie 2017 (vineri), cu Italia (în deplasare)

- 26 noiembrie 2017 (duminică), cu Olanda (la BT Arena, Cluj)

- 23 februarie 2018 (vineri), cu Croația (în deplasare)

- 26 februarie 2018 (luni), cu Italia (acasă)

- 28 iunie 2018 (joi), cu Olanda (în deplasare)

- 1 iulie 2018 (duminică), cu Croația (acasă)

Reprezentativa României are un nou staff tehnic pentru campania de calificare la 

FIBA Basketball World Cup 2019. Macedoneanul Zare Markovski este noul antrenor 

principal, iar Hristu Șapera și Mihai Silvășan au fost desemnați antrenori asistenți.

Lotul de jucători convocat pentru primele două meciuri din campania de 

calificare este alcătuit din: Moldoveanu Vlad (Demir Insaat Buyukcekmece Basket), 

Cate Emanuel (CB Prat Juventud), Uta Rares (Ulsa Ciudad de Valladolid), Mandache 

Andrei (CSM CSU Oradea), Watson Giordan (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca), 

Baciu Catalin (CSM Steaua Bucuresti Eximbank), Paliciuc Radu (BC CSU Sibiu), 

Nicolescu Bogdan (CSM CSU Oradea), Torok Rolland  (U-Banca Transilvania Cluj-

Napoca), Virna Radu (SCMU Craiova), Kuti Nandor (U-Banca Transilvania Cluj-

Napoca), Orbeanu Iulian (SCMU Craiova), Corpodean Vlad (BCMU FC Arges Pitesti), 

Ionescu Sebastian (CSM CSU Oradea), Tohatan Lucas (BC SCM Timisoara).

Observăm că jumătate din sportivii convocați sunt născuți după data de 1 ianuarie 1997.

Componența 
grupelor în 
prima fază a 
calificărilor:

Prima faza

Fereastra 1 – 23/27 noiembrie 2017

Fereastra 2 – 23/26 februarie 2018

Fereastra 3 – 28 iunie / 2 iulie 2018

A 2-a fază

Fereastra 4 – 13/17 septembrie 2018

Fereastra 5 – 29 noiembrie / 3 decembrie 2018

Fereastra 6 – 21/25 februarie 2019
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Giannis Antetokounmpo 

de Adi Popa
3la3.ro
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este următorul…?

Hmm, da, nu prea știe nimeni deocamdată 
ce să pună în locul punctelor de suspensie 
din titlu. Se știe că orice jucător din NBA 
care atinge nivelul de star intră într-o 
morișcă a comparațiilor și poartă cu el 
povara iluștrilor predecesori. 
Dar “The Greek Freak” sau “The Human 
Alphabet” așa cum este poreclit pe baza 
calităților extraterestre sau a numelui 
imposibil și-a creat deja un nume fără a fi 
următorul… Jordan, sau Magic, sau 
Kobe, sau LeBron. 
Acum pe bună dreptate, cu cine poate fi 
comparată această mașină de baschet. 
Poate fi un Magic cu mult mai atletic? Sau 
un LeBron mai longilin și mai elastic? 
“Cred că e o combinație ideală de mai 
mulți jucători”, spune despre el Jason 
Kidd, antrenorul celor de la Milwaukee 
Bucks.
Dacă Dirk Nowitzki este în acest moment 
cel mai bun jucător european care a 
evoluat vreodată în NBA și care a 
revoluționat poziția de extremă de forță, 
pe care  a  veni t  să  joace în  l iga 
profesionistă, Giannis are mari șanse să îi 
calce pe urme. Mai mult, nu poate fi 
încadrat deocamdată într-o poziție. Le 
poate juca pe toate. 
Peste 30 de puncte pe meci, peste 10 
recuperări pe meci, peste 5 pase decisive 
pe meci. Nici un jucător în istoria NBA 
nu a avut asemenea statistici într-un 
debut de sezon, după primele opt 
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 La 22 de ani, 210cm, 106 kilograme și o avergură 
a brațelor de 222cm, Giannis este un specimen 
atletic, cu o îndemânare colosală pentru fizicul lui. 
“Este ca un avion gata de decolare, degajă o 
energie și o forță incredibilă la fiecare acțiune pe 
teren”, spune despre el Jason Kidd. “Este un 
candidat serios la titlul de MVP în acest sezon” a 
spus despre el Kobe Bryant.  
Cel mai înfricoșător lucru pentru adversari este că 
Giannis muncește acum din greu pentru a-și 
îmbunătăți aruncarea de la distanță, foarte folosită 

în jocul de astăzi. “Dacă ar fi avut și acest lucru în arsenal ar fi fost chiar nedrept pentru 
oricine ar fi stat în fața lui”, spune glumind unul dintre asistenții de la Bucks, care 
lucrează cu el pe partea de aruncări.
După un sezon în care a obținut titlul acordat jucătorului cu cel mai mare progres și a 
devenit primul membru al celor de la Milwaukee Bucks care ajunge în All Star de la 
Michael Redd încoace, Antetokounmpo este pe lista scouterilor de la echipele mari 
din ligă. Milwaukee tocmai a semnat o prelungire pe patru ani, în valoare de 100 de 
milioane de dolari, dar în 2021 va fi 
nevoie de mult mai mult decât un 
contract maxim pentru a-l putea 
reține. 
Avantajul celor de la Bucks este că, 
cel puțin deocamdată, Giannis este 
un profil de anti-star, retras și 
modest. “Nu mă atrag echipele 
mari, nu cred că aș putea juca într-
un oraș cum e Los Angeles de 
exemplu”, spunea grecul într-un 
interviu. 
Bucks a fost foarte aproape de finala 
NBA în 2001, dar nu este o echipă care să ofere prea multă expunere unui asemenea 
star. Cei din Milwaukee au mai avut un jucător de asemenea calibru în anii 70, un 
anume Kareem Abdul Jabbar, care însă avea repede să se orienteze către strălucirea 
din orașul îngerilor și mirajul de a juca pentru Lakers. 
Dar acum echipa, orașul, fanii, trăiesc din energia pe care o oferă grecul cu origini 
nigeriene pe teren. Toamna anului viitor va aduce inaugurarea noii arene din oraș, 
Bucks au aproape gata un nou centru de pregătire, iar cu câteva mutări cheie pe piața 
trade-urilor au șanse foarte mari să devină o forță în NBA. 
Și cu pasiunea sa, Giannis poate atrage câteva vedete chiar și în Milwaukee, pentru a 
construi împreună o echipă de titlu. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

