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ȘTIRI de Radu Muşoaie

Liga Naţională de Baschet masculin
sezonul 2017-2018- sezonul regulat
LNBM, etapa a XII-a, 4-31 ianuarie 2018
CSU Sibiu vs. CSM CSU Oradea

Timba Timişoara vs. BC SCM Timişoara (astăzi, ora 18:00)

BC Mureş vs. Phoenix Galaţi (astăzi, ora 19:00)

BCMU FC Argeş Piteşti vs. U BT Cluj (astăzi, ora 20:00)

Dinamo Bucureşti vs. CSM Steaua Bucureşti (mâine, ora 18:00)

Politehnica Iaşi vs. SCMU Craiova (31.01, ora 19:00)

Următoarele partide pentru CSU Sibiu:
Luni 8.01, ora 20:00, etapa a XIII-a, CSM Steaua Bucureşti vs. CSU Sibiu
Sâmbătă 13.01, ora 20:00 etapa a XIV-a, CSU Sibiu vs. BC SCM Timişoara
Sâmbătă 20.01, etapa a XV-a, U BT Cluj-Napoca 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  

13.Daniel Banciu 

14. Bogdan popescu 

15.Andrei Petică    

20.Christopher Cooper Williams  

21.Lawrence Kinnard II   

22.Dragoş Gheorghe     

 

Antrenor: Dan Fleşeriu   

CSU Sibiu      CSM CSU ORADEA

1.Obadiah Nelson Trotter 

3.Martin Zeno

4.Andrei Mandache 

7.Artūras Valeika

10.Nemanja Milosević

11.Goran Gajović

13.Mihai Gavrilă

21.Bogdan Ţîbîrnă

22.Muhamed Pašalić

24.Bogdan Nicolescu

26.Sergiu Pop

31.Sebastian Ionescu 

Antrenor: Eugen Ilie       
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MP Dif. C P

1. U BT Cluj-Napoca   

    

12 10 2 188 1064:876 22
2. BC SCM Timişoara   

     

11 8 3 112 968:856 19
3. CSU Sibiu   11 8 3 141 958:817 19
4. CSM CSU Oradea 11 7 4 142 959:817 18
5. CSM Steaua Bucureşti    11 7 4 127 964:837 18
6. BCM U FC Argeş Piteşti  

 

11

 

7

 

4

 

14 865:851 18

     

    
7. Phoenix Galaţi  10 6 4 20 777:757 16     
8. SCMU Craiova  10 4 6 -20 946:966 14
9. BC Mureş  9 4 5 -50 668:718 13     
10. Timba Timişoara    11 2 9 -141 839:980 13
11. Politehnica Iaşi  10 1 9 711:871
12. Dinamo Bucureşti 11 0 11 -373 681:1054 11

-160 11

CLASAMENT

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

 

Partide disputate

 

64

 

Victorii gazde

 

45

 

Victorii oaspeţi

 

19

 

Puncte marcate

 

10 400

 

(5.416-gazdele
4.984-oaspeţii)

Media de puncte 
marcate/meci

 

162,5

 

  

Liderii campionatului

 

Media punctelor/meci

 
 

23.22

 

21.70
T.Laser (Sibiu)

 

19.18
Media paselor decisive/meci

 G.Martinic (Craiova)
 

6.55

J.Person (Mureş)

 

6.44

 

5.75

Media recuperărilor/meci

 

A.Gugino (Galaţi) 

 

8.56

C. Cooper (Sibiu)

 

8.50

 

8.30
Media eficienţei/meci

 

G.Martinic (Craiova)

 

27.22

 

20.22

 

19.88

 
 

  

 

 
Redactor şef:
Radu Muşoaie

Redactori:
 

Adi Micinic
Adi Popa
Călin Găvozdea
 

Ana Duţu
 

Alexandra Savu  
 

DTP: Ghost Media
 

Tiraj: 500 exemplare

   

   

   

www.csufans.ro

       0742-CSUFAN 
                 (278326)

forum@csufans.ro

Str. Călțun nr.38A
Sibiu

3

Pregătiri pentru Final 8!
FRB a anunţat programul Turneului Final al Cupei 
României la baschet masculin, astfel: 
Sferturile de finală, 10.02.2018
Galaţi-Oradea (1)
Timba-Steaua (4)
Sferturile de finală, 11.02.2018
CSU Sibiu-BC Timişoara (2)
Piteşti-U BT Cluj (3)
Semifinale, 12.02.2018
Învingător 1- Învingător 4
Învingător 2- Învingător 3
· Finala, 13.02.2018
Învingător semifinala 1
vs.
Învingător semifinala 2

G.Martinić (Craiova)

A.Gugino (Galaţi)

I.Siriščević (Craiova)

B.Taylor (Steaua)

Foto: Adi Bugariu, Ovidiu Matiu

N.Aleksandrov (Craiova)

J.Samuels (Craiova)

Turneul va avea loc 
la Sf. Gheorghe, în 
Arena Sepsi, între 
10 şi 13 februarie 
2018, urmând ca 
pe 14 februarie, 
aceeaşi sală să 
găzduiască All Star 
Game-ul 2018.



AVANCRONICA 

În ul�mele jocuri, la mureșeni s-a putut sesiza importanța celor doi jucători străini rămași la echipă, fiind 
diferențe majore între jocurile prestate cu ei în teren respec�v în absența lor. Jonathan Person și Dino Pita au roluri-cheie în 
angrenajul echipei, iar evoluția lor e esențială în perioada aceasta de criză prin care trece echipa gazdă. Un exemplu este 
meciul pe care aceș�a l-au condus magistral în victoria surprinzătoare asupra piteștenilor. As�el, oaspeții vor fi cu siguranță 
puși în gardă de către antrenorul Nini și vor pregă� cu maximă atenție meciul. Chiar dacă recuperarea celor doi jucători 
români emblema�ci ai echipei – Guțoaia și Vlaicu – se lasă prea mult așteptată, gălățenii au un lot superior mureșenilor, iar 
experiența componenților lui este de partea lor. Ar fi fost interesant un duel al pivoților Santa – Vlaicu, dar în condițiile 
prezente, acest lucru nu e posibil. Tocmai pe acest post pot punemureșenii în dificultate oaspeții și e posibil ca Santa să 
reușească sta�s�ci foarte bune, de urmărit dacă va fi dublat de colegi în așa fel încât să își poată apropia victoria. 

Pronos�c: 2

BC Mureș Târgu Mureș (4/5) - CS Phoenix Galaţi (6/4)

ETAPEI a XII-A
de Călin Găvozdea

"Pribegia" ieșenilor pare a fi ajuns la final, dar nu datorită amenajării sălii la standardele cerute în prima ligă, ci 
pentru că au primit derogare de la federație pentru meciurile de acasă. Ar fi păcat ca spectacolul spor�v să aibă de suferit 
din cauza condițiilor neconforme ale suprafeței de joc, combatanții fiind nevoiți să pună pe primul loc siguranța proprie, 
evitând accidentările, în detrimentul realizărilor individuale de efect pentru public. Ieșenii au arătat la Sibiu cunoș�nțe 
baschetbalis�ce și o calitate a jocului mai ridicate decât locul ocupat acum în clasament, iar în acest ritm este de așteptat ca 
și victoriile să apară în număr mai mare decât unicul succes de până acum. Au în față cea mai ofensivă echipă a compe�ției, 
dar în degringoladă din momentul în care au apărut problemele la nivelul băncii tehnice. De scurt �mp s-a reușit rezolvarea 
acestei probleme prin aducerea noului antrenor Aco Todorov. Dacă acesta va reuși aplicarea unor formule defensive de 
succes, Craiova poate deveni una din cele mai bune echipe din campionat. Drumul este însă lung și revirimentul oltenilor 
poate începe chiar în acest meci. Pronos�c: 2

CS Politehnica Iași (1/9) - SCM Universitatea Craiova (4/6)

CS Dinamo Bucureşti (0/11) - CSM Steaua EximBank București (7/4)

Îndepărtate sunt vremurile în care acest meci ținea capul de afiș al campionatului, iar cele două echipe aveau 
abonamente la locurile din finală! De atunci, ambele echipe au trecut prin liga secundă și doar Steaua se apropie de 
performanțele de atunci, fiind actualmente deținătoarea medaliilor de argint. Dinamo este deocamdată doar la nivelul de 
sparring partner pentru echipele din campionat, multe dintre ele corectându-și mediile sta�s�ce și folosind �mp 
îndelungat jucători români în meciurile împotriva gazdelor de azi. Nici acest meci nu va face excepție, Steaua fiind 
superioară atât la sta�s�ci, cât și la viteza de joc, prin cele două "motorașe" viteziste, Brandon Taylor și Georges Darwiche. 
Ar fi frumos ca acest meci să se joace cu casa închisă, dar din păcate acest lucru nu se va întâmpla, bucureștenii fiind în 
ul�mii ani foarte apa�ci sau absenți la meciurile de baschet. Dacă în trecut Dinamo avea o sală modestă și fani la înălțime, 
astăzi au o sală cochetă care nu s-a umplut încă la niciun meci de baschet. Pronos�c: 2

4

 

Notă: Cu excepția partidei din Sala Transilvania, toate meciurile 
se vor disputa în zilele de 27, 28 decembrie 2017 respectiv 10 ianuarie 2018



După meciul câș�gat de piteșteni la Cluj Napoca sezonul trecut, clujenii și-au luat mereu măsuri de precauție în 
meciurile cu piteștenii, reușind să își adjudece toate confruntările de atunci încoace. Chiar dacă în tur au pierdut la diferență 
mare, piteștenii nu se vor considera învinși, dorind să reușească din nou evoluțiile bune din prima parte a campionatului. 
Deși se află doar la mijlocul clasamentului, gazdele sunt lideri campionatului la două capitole, recuperări (34,8) și capace 
(3,2), ceea ce arată forța frontcourt-ului argeșean în care Nicoară și-a regăsit plăcerea de a juca și punctează la toate 
capitolele sta�s�ce, fiind susținut cu succes de Agafonov, unul din cei mai faultați jucători din campionat. Clujenii au 
probleme tocmai în această zonă a terenului, Torok fiind accidentat, absența lui pe poziția a 4-a fiind suplinită de Barro și 
Sakic care se simt mult mai bine pe poziția a 5-a. În plus, ardelenii s-au despărțit de puțin �mp de Jus�n Grey și Vaidas 
Kariniauskas, jucători importanți în rotația echipei, chiar dacă mediile lor sta�s�ce au fost mai degrabă modeste. Nu se ș�e 
încă dacă s-au găsit înlocuitori pentru cei doi, iar argeșenii vor dori să profite de orice slăbiciune a adversarului pentru a 
obține victoria. Pronos�c: 2

BCM U FC Argeș Pitești (7/4) - U BT Cluj-Napoca (10/2)

Derby-urile locale au avut și au mereu un farmec aparte, indiferent de pozițiile din clasament ale 
combatantelor, iar acest meci nu face excep�e. Timba va încerca să încurce socotelile lui SCM, cu toate căaproape toate 
argumentele îi sunt împotrivă: atacul mai slab (839 – 968), apărarea la fel (980 – 856), mediile principalelor note sta�s�ce 
net defavorabile (pase decisive: 13,5 – 20,8; eficiență: 100,6 – 76,4; mingi câș�gate 5,9 – 8,5; dar recuperări: 34 – 31!). De 
această ul�mă situație sta�s�că s-ar putea lega speranțele gazdelor, deși oaspeții au în echipă cel mai înalt jucător din 
campionat în persoana lui Ionuț Drăgușin. Un alt dezavantaj în ceea ce privește echipa gazdă îl reprezintă modificările 
operate la nivelul lotului în plin sezon compe�țional, fapt care a afectat jocul colec�v și randamentul "urșilor". O situație cu 
care se vor confrunta cele două combatante va fi, probabil, lipsa de susținere a publicului. Acesta a rămas dator la capitolul 
atmosferă în acest sezon, în ciuda jocului bun prestat de SCM, fiind departe de atmosfera incendiară din sezoanele trecute. 
Pronos�c: 2

BC Timba Timişoara (2/9) - BC SCM Timișoara (8/3)

Liderii campionatului la numărul de aruncări de 3 puncte(100 – 113) și cele mai solide defensive (câte 817 
puncte primite), oponentele derby-ului etapei vor să onoreze acest statut și reeditarea finalei mici de anul trecut printr-o 
prestație solidă. Foarte interesante sunt situațiile în clasamentele "speciale" în care cele două echipe se află mai mereu în 
vecinătate: puncte înscrise, procentaje aruncări libere, faulturi comise, ceea ce ne duce cu gândul la un meci echilibrat care 
poate fi decis în ul�mele momente. Favoriții noștri au beneficiat de o pauză mai lungă precedată de meciuri ușoare, iar 
această situație nu este neapărat un avantaj, dacă ne amin�m că sezonul trecut după o pauză asemănătoare a urmat un 
eșec neașteptat. De cealaltă parte, orădenii s-au despărțit de Stamenkovic și nu se pot baza pe Zeno, din nou accidentat. În 
plus, Milosevic s-a antrenat mai puțin în ul�ma vreme din pricina problemelor familiale, as�el CSM arată ca o echipă slăbită 
și ușor de învins. Nimic mai fals! CSM Oradea este una dintre cele mai comba�ve echipe ale campionatului și a reușit 
reveniri în meci de la minus 20, ceea ce spune multe despre forța echipei, indiferent de jucătorii care au intrat pe parchet. Să 
sperăm că micile probleme cu accidentările din tabăra noastră au ajuns la final și că Dan Fleșeriu se poate baza pe toți 
jucătorii, ba chiar să folosească o rotație lungă care să îi cuprindă și pe cei care s-au făcut față cu brio în ul�mele meciuri ale 
anului 2017. Indiferent de formulele de joc folosite, noi vom fi alături de jucătorii noștri și îi vom încuraja așa cum ș�m și 
cum ei merită pe toată durata meciului. Pronos�c: 1

BC CSU Sibiu (8/3) - CSM CSU Oradea (7/4)
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“CSM Oradea va avea o misiune grea la Sibiu”
de Ana Duțu 

Rep.: Lăsând pentru 
câteva momente baschetul în 
plan secund, ce le-ai spune 
suporterilor sibieni depre 
omul Monyea Pratt?
Monyea Pratt: Numele meu este 
Monyea Pratt, am 32 de ani și 
sunt născut în Birmingham, cel 
mai  mare oraș al statului 
Alabama. Am un frate mai mare, 
Lorenzo, în vârstă de 35 de ani și 
o soră mai mică, Simone, în 
vârstă de 25 de ani. Copilăria 
mi-am petrecut-o cu ei și cu 
prietenii din cartier. Cât era ziua 
de lungă nu făceam altceva 
decât să ne jucăm pe afară. Am 
încercat împreună foarte multe 
sporturi: fotbalul americam, 
baschetul, fotbalul european și 
baseball-ul. Mi-a plăcut foarte 
mult în copilărie fotbalul 
american pe care l-am practicat 
o lungă perioadă de timp. 
Probabil că dacă baschetul nu 
m-ar fi atras puțin mai mult, 
astăzi eram jucător de fotbal 
american. Pasiunea mea pentru 
s p o r t u r i  î n  g e n e r a l  m - a 
determinat să îmi doresc o 
carieră în acest domeniu. Am 
studiat Educație Fizică la 
Lawson State Community 
College și apoi la Stillman 
College. Mi-ar plăcea ca după 
încheierea carierei în baschet să 
lucrez ca și  scouter și  să 
descopăr talente noi. În timpul 
liber îmi place foarte mult să 
merg la cumpărături. Sunt 
depenedent de cumpăraturi. Aș 
cumpăra orice de la mâncare 
până la haine și pantofi. Îmi 
place la nebunie să cumpăr 
lucruri și nu mă pot opri. 

Monyea Pratt
Îmi place deasemnea să 

conduc orice fel de mașină, să 
mă uit la filme și să încerc 
diferite feluri de mâncare. Ceea 
ce nu fac suficient, este să dorm. 
Nu-mi place să dorm. Consider 
că pierd lucruri interesante care 
se întâmplă în jurul meu. Dorm 
destul de puțin și doar atunci 
când mă ajunge oboseala sau 
avem meciuri. 

Rep.: La ce vârstă și în ce 
împrejurări ți-ai descoperit 
pasiunea pentru baschet?
M.P..: Un rol important în 
apropierea mea de baschet, l-au 
jucat tatăl și fratele meu care 
erau mari fani Chicago Bulls. 
Datorită lor am început să 
urmăresc NBA-ul și să mă 
apropii încet de baschet. Mai 
mult decât atât, am început să 
joc baschet din ce în ce mai des 
cu prietenii mei din cartier. Cred 
că undeva pe la 6 ani a început să 
îmi placă iar în clasa a 4 a jucam 
deja organizat în ligi pentru 
copii. Am continuat să joc 
organizat în toți anii de școală iar 
la sfârșitul liceului am primit și o 
bursă pentru a merge la colegiu.

 



Rep.: Unde ai mai jucat 
înainte de a semna contractul 
cu BC CSU Sibiu?
M.P.: Am terminat colegiul în 
2007 și tot atunci mi-am început 
cariera internațională. Am jucat 
5 ani în Germania. În 2008 însă, 
am renunțat să mai joc baschet și 
am plecat acasă pentru că îmi era 
foarte dor de familie. Am revenit 
în 2009 și am jucat în Leipzig 
pentru trei ani. În 2012-2013 am 
jucat pentru Cuxhaven Baskets 
tot în Germania. În 2013 m-am 
transferat în Franța la Etoile 
Charleville-Mezieres unde am 
evoluat două sezoane. Între 
2015-2017 am evoluat  în 
Finlanda pentru Salon Vilpas 
Vikings și KTP Basket. Privind 
înapoi pot spune că m-am 
bucurat de fiecare experință și de 
fiecare loc în care am jucat în toți 
acești ani. Fiind din sudul 
Statelor Unite unde vremea este 
caldă, mi-a fost puțin greu să mă 
obișnuiesc cu frigul și cu 
n i n s o a r e a .  Î n  s p e c i a l  î n 
Finlanda, iernile sunt foarte 
grele și reci. La Sibiu, cel puțin 
până acum, îmi place vremea 
care se menține plăcută. Nu mă 
omor după ninsoare, așa că mă 
bucur că până acum nu a nins. 

Rep.: Care este cel mai mare 
v i s  a l  t ă u  î n  p l a n 
baschetbalistic?
M.P.: Cred că cel mai mare vis al 
oricărui baschetbalist este să 
joace într-o zi în NBA. Mi-ar 
plăcea să îmbrac un jersey al 
unei echipe din Liga Nord-
Americană. Ar fi minunat. Știu 
că trebuie să rămân racordat la 
realitate însă …nu este ilegal să 
visezi și vreau să cred că în viață 
orice este posibil. Mi-ar plăcea 
deasemenea, să vizitez Italia și 
de ce nu, să joc acolo. 

Rep.: Care este cea mai 
frumoasă amintire pe care ți-a 
oferit-o baschetul?
M.P.: Am două amintiri extrem 
de frumoase care mă leagă de 
baschet. simplă: nu pierdem 
acasă!

Prima este obținerea unei burse pentru a merge la colegiu iar a 
doua este câștigarea unui campionat cu echipa colegiului respectiv. Pentru 

mine a fost foarte important să obțin o bursă de studiu. Toată lumea din cartier 
știa că sunt un baschetbalist bun însă când a venit confirmarea din partea unui 
colegiu, am simțit cu adevărat că sunt talentat și că acest talent este apreciat. 
Tot cartierul în care am copilărit a sărbătorit împreună cu mine și cu familia 
mea această reușită.  A urmat apoi o perioadă deosebită pentru mine, cea a 
colegiului. Atât eu cât și prietenii mei din copilărie am urmat același colegiu și 
faptul că am reușit să devenim campioni împreună a însemnat enorm pentru 
mine. Păstrez cu drag inelul pe care l-am câștigat atunci și îl iau cu mine peste 
tot. Momentan se află în apartamentul meu din Sibiu. De câte ori îl privesc, îmi 
aduc aminte că sunt campion. 

Rep.: Ai putea face o radiografie a evoluției lui BC CSU Sibiu în acest 
sezon?
M.P.: Având în vedere că ne aflăm pe podiumul clasamentului, cred că ne-am 
descurcat destul de bine până acum. Am debutat cu drepul în acest sezon și am 

învins cele mai puternice echipe 
din ligă, au urmat apoi câteva 
meciuri puțin mai slabe dar ne-
am rederesat destul de repede 
astfel încât am ajuns pe o poziţie 
fruntasă în clasament. Merităm 
acest loc pentru că suntem o 
echipă cu potențial, o echipă 
bună în care nu există energii 
negative.  Toată lumea se 
înțelege cu toată lumea. Avem 
talent, avem atitudine și nu ne 
mai rămâne decât să muncim și 
să rămânem concentrați la ceea 
ce avem de făcut. Întotdeauna 
este ceva de îmbunătățit, ceva la 
care trebuie să mai muncești, 
însă eu consider că noi ca și 
echipă, suntem pe drumul cel 
bun. 

Rep.: Ai putea prefața în 
câteva cuvinte meciul cu CSM 
Oradea? Cât de grea va fi 
miniunea lui BC CSU Sibiu 
împotriva acestei echipe?
M.P.: Atât noi cât și Oradea 
suntem conștienți că acesta va fi 
un meci foarte greu. Ei vor veni 
la Sibiu hotărâți să câștige, 
a l i m e n t a ț i  d e  a m i n t i r e a 
meciului pierdut pe teren 
propriu. Noi îi vom aștepta la fel 
de hotărâți să câștigăm. Va fi un 
meci greu, între două echipe 
pu te rn ice ,  ambi ț ioase  ș i 
hotărâte să-și adjudece această 
victorie. CSM Oradea va avea o 
misiune grea la Sibiu pentru că 
noi  jucăm acasă ,  în  fa ța 
propriilor suporteri. Mai mult 
decât atât, avem o regulă 
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Rep.: Știu că este dificil să răspunzi obiectiv la o astfel de întrebare, însă aș 
vrea să-mi spui cum l-ai descrie pe jucătorul Monyea Pratt în câteva cuvinte?

M.P.: Sunt un jucător care face de toate. Nu sunt doar un scorer, încerc să fac de toate în teren. Nu 
sunt egoist și implic toți coechipierii în joc. Baschetul este un sport frumos și distractiv iar eu încerc 
să-l joc astfel încât, atât eu cât și coechipierii mei, să ne bucurăm de el. Cu toate că mă descriu ca 
fiind un jucător care face de toate, nu înseamnă că nu mai am ceva de îmbunătățit. De exemplu, ar 
trebui să mai lucrez la  aruncarea de două puncte din  interiorul semicercului. 

Rep.: Atăt tu cât și DeAngelo Riley ați fost protagoniștii unui incident mai puțin plăcut la 
începutul sesonului. Îmi poți spune câteva cuvinte despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat 
acolo?
M.P.: Totul s-a întâmplat pe fondul frustrării pe care o simțeam cu toții pentru că pierdeam acel meci. 
În teren, eu, Tyler și Riley ceream mingea și aveam impresia că nu o primim atunci când aveam 

posibilitateade a înscrie. La un moment 
dat eu aveam mingea și conduceam 
atacul, însă nu am putut să o pasez 
către el. Frustrarea a crescut și în 
timpul acelui time out s-au aruncat 
câteva cuvinte urâte. Acesta este 
contextul în care am ajuns să ne 
îmbrâncim. Ceea ce probabil nu știe 
multă lume este faptul că după meci 
noi ne-am cerut scuze și ne-am 
împăcat. În acea noapte am coborât din 
autocar și am plecat împreună către 
casă. Am vorbit despre incident și ne-
am dat seama că am greșit amândoi. 
Chiar dacă el a trebui să părăsească 
echipa, noi păstrăm încă legătura cu 
ajutorul rețelelor de socializare. 

Rep.:  Putem vorbi despre o rutină sau despre o superstiție în ziua meciului?
M.P.: În ziua meciului trebuie să mănânc foarte bine atât la micul dejun cât și la prânz și să dorm 
aproximativ o oră și treizeci de minute după antrenamentul de dimineață. Îmi place ca la masa de 
prânz să mănânc pui, orez și foarte multe legume verzi. Ca și superstiție, port aceeași pereche de 
șosete la toate meciurile. O schimb doar dacă pierd. Pentru că sunt o persoană foarte credincioasă, 
mă rog atât înainte de meci cât și în seara precedentă. 

Rep.: Daca ar trebui să alegi un jucător din Liga Națională al cărui joc te-a impresionat, pe 
cine ai alege?
M.P.: O să-l aleg pe coechipierul meu Tyler Laser pentru că este atletic și pentru abilitatea de a 
înscrie atât de multe puncte pe meci. Chiar dacă nu este foarte înalt, Tyler are o detentă extraordinară 
care îi permite să înscrie prin slam dunk. Tyler poate să sară, să înscrie și este curajos în teren. Tyler 
nu dă înapoi în fața nimănui. Îmi place jocul coechipierului meu și îl consider un baschetbalist 
valoros.

Rep.: Un mesaj pentru suporterii sibieni. 
M.P.: Aș vrea să vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru. E minunat tot ceea ce faceți și sunt 
impresionat de faptul că ne urmați inclusiv în meciurile din deplasare. Pe această cale vreau să vă 

asigur că respectul dintre voi și noi este reciproc. 
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Itoudis, Bartzokas, Sfairopoulos, Priftis, 

Katsikaris, Giannakis… Grecia dă o mulțime 
de antrenori de top baschetului european

de Adi Micinic
www.24secunde.ro

Grecia este o țară ce furnizează talente și valori 
la cel mai înalt nivel în lumea baschetului. De-a 
lungul timpului sportul cu mingea la coș din 
această țară i-a avut ca lideri de generație pe 
celebrii Nikos Galis, Panagiotis Giannakis, 
Panagiotis Fasoulas, Theodoros Papaloukas, 
Dimitris Diamantidis, iar între cei aflați în 
activitate pot fi enumerați Vassilis Spanoulis, 
Giannis Antetokounmpo, Georgios Printezis și 
mulți alții.
 Faptul că baschetul elen este un furnizor 

permanent de talent în sportul cu mingea la coș din Europa și nu numai se datorează 
fără îndoiala unui sistem foarte bine pus la punct. Acesta produce și furnizează 
valori certe echipelor de club din Grecia, dar și celor din Europa. Totodată, elenii au 
obținut rezultate remarcabile de-a lungul anilor la nivel juvenil. De altfel, la ora 
actuală Grecia este campioana în exercițiu a Europei la U20 masculin. Așadar, ne 
putem aștepta ca generația 1997/1998 să confirme la nivel de seniori.
 Rezultatele obținute la nivel juvenil, respectiv faptul că anual apar noi 
jucători de nivel înalt și foarte înalt născuți, educați și formați baschetbalistic în 
Grecia, subliniază că această țară dispune și de o școală de antrenori. Discuția este 
veche și începe clasic: "Cine a apărut primul? Oul sau găina?" Principiul ce aplică și 
aici. Însă contează prea puțin cine a apărut primul. Cert este că pentru a avea jucători 
pregătiți să facă față la nivel de seniori, în baschetul de înaltă performanță, este 
necesară existența unui contingent solid de antrenori foarte pricepuți la selecție, 
inițiere și formare pur baschetbalistică.

 Grecia dă antrenori foarte buni în sectorul juvenil, însă la ora actuală 
această țară are un număr impresionant de antrenori de mare valoare la nivel de 
seniori. Aceștia ativează la cluburi extrem de bine cotate și au un statut deosebit în 
peisajul baschetbalistic european.



La ora actuală, în competiția continentală de top la nivel de club, Grecia are trei antrenori. 
Este vorba despre Dimitris Itoudis (CSKA Moscova), Georgios Bartzokas (Khimki 
Moscova), respectiv Giannis Sfairopoulos (Olympiacos Pireu). Vorbim despre tehnicieni 
respectați și care conduc formații extrem de bine cotate, atât ca statut și ca joc dezvoltat, cât 
și prin prisma poziționării în ierarhia provizorie la zi în Euroliga masculină - ediția 2017/18.

 Totodată, alți antrenori importanți din Grecia activează în competiții importante din 
Europa. Vorbim aici despre Dimitris Priftis, care antrenează pe Unics Kazan (Liga VTB și 
EuroCup), Fotis Katsikaris, antrenor la Iberostar Tenerife (Liga ACB și Champions 
League), respectiv Kostas Flevarakis (Liga VTB). Totodată, trei echipe elene angrenate în 
Champions League sunt conduse de tehnicieni eleni.
 Prin prisma faptului că are trei antrenori în Euroliga masculină la cele 16 echipe 
angrenate în competiție, Grecia se situează pe locul al 2-lea în ierarhia pe țări a antrenorilor. 
Spania este lider autoritar, având cinci echipe antrenate de tehnicieni ibrici. Este vorba 
despre Pablo Laso (Real Madrid), Sito Alonso (FC Barcelona), Txus Vidorreta (Valencia 

Basket), Pedro Martinez (Baskonia 
Gasteiz) și Joan Plaza (Unicaja 
Malaga). Cel de-al 6-lea antrenor 
spaniol angrenat în Euroliga 
masculină este Xavi Pascual, care a 
ghidează pe Panathinaikos Atena.
 Serbia, Croația și Italia au câte 
doi tehnicieni. Este vorba despre 
Zeljko Obradovic (Fenerbahce 
Dogus) și Dusan Alimpijevic (Steua 
Roșie Belgrad din partea celebrei 
școli sârbești, Neven Spahija 
(Maccabi Tel-Aviv) și Velimir 
Perasovic (Anadolu Efes Istanbul) 
pentru Croația, respectiv Andrea 
Tr i n c h i e r i  ( B r o s e  B a s k e t s 
Bamberg) și Simone Pianigiani 
(EA7 Milano) din partea Italiei. În 
fine, Lituania are un antrenor în 
persoana lui Sarunas Jasikevicius, 
omul care ia deciziile de natură 
baschetbalistică la Zalgiris Kaunas.
 Așadar,  doar  șase  țăr i  au 
antrenori în Euroliga masculină. 
Este vorba despre țări extrem de 
bine dezvoltate din punct de vedere 
baschetbalistic. Tradiție și educația 
baschetbalistică este susținută, 
poate cu excepția Serbiei, de 
infrastructură și de condiții optime 
pentru formarea jucătorilor și 
antrenorilor de baschet.





1413

facebook.com/emotiigalbenalbastre/
sursa foto:
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