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LIGA NAŢIONALĂ DE BASCHET MASCULIN
SEZONUL 2018-2019 - SEZONUL REGULAT – FAZA A 2-A
LNBM, Grupa Roşie, Etapa a VI-a, 08.03.2019-11.03.2019

BC CSU Sibiu vs. CS SCM Timişoara
CSM CSU Oradea vs. SCMU Craiova
U-Banca Transilvania Cluj vs. BCMU FC Argeş Piteşti (DigiSport, 11.03.2019, ora 19:00)

Următoarele partide pentru CSU Sibiu:
Sâmbătă 16.03, etapa a VII-a, BCMU FC Argeş Piteşti vs. CSU Sibiu
Sâmbătă 23.03, etapa a VIII-a, CSU Sibiu vs. CSM CSU Oradea
Sâmbătă 30.03, etapa a IX-a, SCMU Craiova  vs. CSU Sibiu
*datele de disputare ale partidelor de mai sus se pot modifica. Pentru detalii, vizitaţi zilnic 
www.csufans.ro!

LOTURI ECHIPE
BC CSU SIBIU

0. Randal Alan Falker
2. Kevin Christopher Hardy
4. Lucas Tohătan
5. Justas Tamulis
6. Monyea Durrell Pratt
7. Mirel Dragoste
8. Aurelian Gavriloaia
11.Wilhelm Brosser
13. Cristian Tonch Cerbu
17. Alexandru Cristian Varga
20. Christopher Cooper
22. Dragoş Gheorghe
31. Isaiah Lemart Philmore
Antrenor: Dan Fleşeriu

SC SCM Timisoara

2. Nikola Pesakovic
3. Dragoş Andrei Diculescu
4. Alexandru Coconea
5. Sherwood Terrell Brown
9. Milos Komatina
10. Cristian Mocriţchi
11. Octavian Popa Calotă
12. Bogdan Costin Penciu
23. Brandon Randolph
26. Cătălin Lucian Baciu
27. Vladan Vukosavljevic
34. Marko Stojadinovic

Antrenor: Cristian Bota

ŞTIRI PE SCURT
Victorie în „Derby-ul Ardealului”
CSU Sibiu a câştigat meciul disputat la Cluj împotriva celor de la U-
Banca Transilvania cu scorul de 89-88 (22-28, 27-11, 18-27, 22-22), iar 
„galben-albaştrii” îi conduc acum pe rivalii clujeni cu 2-1 la întalnirile 
directe din acest sezon. Principalul marcator al sibienilor a fost Justas 
Tamulis cu 35p (5x3), urmat de Isaiah Philmore cu 16p, Chris Cooper 
10p (1x3), Randal Falker 9p, Kevin Hardy 8p, Monyea Pratt 5p, Lucas 
Tohătan 4p şi Mirel Dragoste 2p. Felicitări echipei noastre!
Record stagional pentru Justas Tamulis
În partida de la Cluj, Justas Tamulis a reuşit să înscrie 35 de puncte, 
strânse în urma a 6 aruncări de 2 puncte, 5 aruncări de 3 puncte şi 8 
aruncări libere. Cele 35 de puncte reuşite de jucătorul nostru constituie 
un nou record al primei grupe valorice în acest sezon, precentul record 
fiind deţinut de Kristopher Richard de la CSM CSU Oradea, cu 32 de 
puncte. Înainte de la meciul trecut, Justas reuşise în două rânduri să 
marcheze câte 28 de puncte, împotriva celor de la SCMU Craiova şi 
BCMU FC Argeş Piteşti, ambele meciuri disputate pe teren propriu.
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In memoriam

Familia galben-albastră a pierdut unul 
dintre cei mai vechi și devotați membri. 
A sprijinit și a promovat baschetul 
mereu, prin intermediul Asociației „Al 
6-lea jucător”, al cărei membru 
fondator a fost. 
Radu Muşoaie a plecat la cer, de unde 
va veghea familia CSU alături de 
Toci,Ilie Mitea și Dr. Costea. Radu a 
fost un membru esenţial pentru toate 
proiectele Asociaţiei. A jucat în cel mai 
lung meci de baschet din lume, a fost 
redactor-şef al revistei suporterilor 
sibieni, administrator al site-ului 
csufans.ro și al paginii de Facebook, s-
a implicat activ în proiectele Zilele 
baschetului și promovarea baschetului 
în școli, a comentat și a transmis LIVE 
pe internet meciurile echipei.A susținut 
echipa sibiană în aproape toate sălile 
de baschet din România, atât la 
meciurile oficiale,cât și la cele amicale. 
A luat cu el simbolurile echipei în 
aproape toate concediile, de la Marele 
Zid Chinezesc,la meciurile din Euroligă 
(Belgrad, Barcelona, Atena), de la 
Marea Neagră la străzile din Londra.

Nu te vom uita niciodată!

RADU MuȘOAIE
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CSU Sibiu 
 Avea locul său 
vizavi de banca noastră 
și o viațâ întreagă alături 
de CSU. Pentru mulți 
oameni, culorile galben 
și albastru sunt doar 
niște simple culori. Nu și 
pentru Radu Mușoaie, el 
și-a colorat zilele cu ele! 
Membru fondator al 
Asociaț ie i  „A l  6- lea 
Jucător”, Radu a susținut baschetul, Sibiul și 
pe CSU. A fost iubit și respectat nu doar de 
jucători, antrenori, stafful sau fanii echipei 
noastre, ci și de suporterii celorlalte echipe. 
Tristetețea este mare astăzi pentru toți cei 
care l-au cunoscut și apreciat... Cuvintele nu 
pot exprima recunoștința pe care clubul 
nostru o are față de Radu - un om care i-a 
inspirat pe cei din jurul său prin fair-play, 
optimism și implicare, împărtășind dragostea 

pentru CSU familei 
sale, lăsându-le-o 
moștenire sacră 
alături de amintiri 
de neprețuit.
Mircea Damian
 “ M i r c i s ,  î n  1 0 
minute sunt la tine 
s ă  m e r g e m  s ă 
f a c e m  f o r n e t t i 
pentru meci”
E greu să vorbeşti 
despre Radu la 
trecut. Şi asta nu 

pentru că fizic nu mai e printre noi, ci pentru 
că toţi cei care l-am cunoscut am fost 
fermecaţi de mixul ăla de bunătate şi pasiune 
pe care Radu îl radia efectiv. Iar farmecul 
ăsta a rodit în timp în fiecare dintre noi şi ne-a 
transformat iremediabil. E greu să vorbeşti 
despre Radu la trecut pentru că suntem toţi 
nişte suflete altoite cu zâmbetul lui, trăieşte 
prin noi de acum chiar dacă o să-l căutăm 
mult timp în gânduri, în vise şi în tribună...

Florin Turuţ
 Meciul e 
pe final, scorul e 
strâns şi avem 
libere. Radu nu le 
mai poate privi. 
Stă cu fularul la 
gură şi se uită cu 
o  i n t e n s i t a t e 
apăsă toare  la 
mine, aşteptând 
v e r d i c t u l . 

Tensiunea din privirea lui mă limitează la 
mişcări scurte din cap de „da” sau „nu”. „Da-
ul” aduce pe faţa lui bucuria copilului, „nu-ul” 
o fracţiune de dezamăgire ştearsă rapid de 
credinţa „Nu Cedez” pentru că de fapt în acel 
moment el ESTE parte din joc până la ultimul 
fluier….. ultimul fluier?  Nu Radu, jocul 
continuă, cu tine mereu acolo prin NOI TOŢI, 
întreaga suflare CSU. TE VOM IU-BI ME-

REU!!!.
Alexandra Savu
 Răducu nost’, un 
prieten de nădejde, 
un prieten cu suflet 
mare, un prieten 
alături de care am 
strâns foarte multe 
amintiri frumoase. 
R a d u  a v e a  o 
încăpăţânare de 
nedescris care, de 
cele mai multe ori, 
o depăşea pe a 

mea, dar niciodata nu am condamnat 
încăpăţânarea lui pentru că ştiam cu toţii şi 
ne amuzam pe seama asta. Era zodia 
Fecioară, nu puteam schimba asta. Energia 
şi pofta lui de viaţă erau molipsitoare, mereu 
ne îndemna să ieşim din casă, să călătorim, 
să mergem în deplasări, să facem orice în 
afară de stat în casă. Acum, Radu se 
regăşeşte în sufletul nostru şi în amintirile 
noastre şi ne vom aminti mereu de el ca fiind 
un om mereu cu zâmbetul pe buze, un om cu 
poftă de viaţă, un prieten cu o inima mare. 
Drum lin, 
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GORAN 
GAJOVIC

Nota 10 pentru ei!”
Răducu! Bitch-ul de Cristian te va purta 
mereu în inima ei.
Cristina Radu
 Cred ca aş putea scrie o carte 
întreagă despre Răducul de Stepă, aşa cum 
ii spuneam noi. Îmi vine foarte greu să spun 
„a fost"... Dar a fost un om deosebit, un 
prieten extraordinar, un suflet cald şi...un 

nebunatic de om 
care făcea numai 
năzbâtii şi cu care 
am trăit nenumărate 
clipe frumoase şi 
a m u z a n t e .  U n a 
dintre întâmplările 
haioase care îmi vin 
acum în minte este 
din anul 2014, când 
am fost în city break 
î n  B u d a p e s t a 
î m p r e u n ă  ș i 
p l e c a s e m  d e  l a 
„Budapest Eye" să 
mergem spre hotel şi 
îmi spune „hai că ştiu 

eu pe unde să mergem, cunosc eu drumul" 
(avea un simt al orientării extraordinar...not!),  
iar după 20 de minute de mers pe jos am 
ajuns înapoi la... „Budapest Eye". 
Kittyloiul de Bărăgan te va purta pentru 
totdeauna în inimioara ei galben-albastră. 
Drum lin, dragul meu, Raducu!
Ovidiu Matiu 
 De Radu mă leagă o prietenie de 
peste 28 ani și numeroase amintiri. Radu mi-
a fost ca un frate mai mic, iar vestea trecerii 
lui în nefiinţă a rupt ceva în mine. Avea o 
mare calitate – cu un zâmbet, o glumă și 
mereu dispus să dea o mână de ajutor, se 
strecura uşor în inimile celor pe care îi 
întâlnea. Gândul că la bucuria următorului 
titlu Radu nu o să fie în sală cu noi mă 
îngrozeşte, însă știu că el este prezent în 
inimile multor prieteni din tribună, iar unul 
dintre sloganurile noastre este „Multe inimi, 
un singur suflet!”. Despre Radu toată lumea 
poate să confirme că era trup și suflet pentru 

CSU!  O să rămâi mereu în inimile noastre!

Călin Găvozdea
 Ne-am cunoscut cu 13 ani în urmă 
pe vremea când încă nu exista Asociația „Al 
6-lea jucător" și de la primele discuții am fost 
impresionat de pasiunea lui pentru sport, 
pentru baschet și de dorința de a se implica 
în proiectele pe care pe atunci doar le visam. 
S-a dedicat fiecărui proiect în parte, le-a 
coordonat cu succes pe multe dintre ele. 
Chiar și când apăreau situații dificile, găsea 
vorbe de încurajare pentru cei care lucrau cu 
el, fără să își piardă optimismul și încrederea. 
Pe unii dintre noi, cei din familia fanilor CSU, 
chiar ne-a inspirat modul lui a fi, de a trăi 
fiecare eveniment în parte. Sunt mândru că 
am fost coechipieri în echipa care a jucat 80 
de ore de baschet. Am petrecut alături de el 
ore, zile și nopți întregi în sală, atât la 
antrenamente, cât și în timpul meciului-
record, toate fiind încărcate cu ambiția și 
optimismul lui cu care ne molipsea deseori, 
dar și la meciurile lui CSU de acasă și din 
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 deplasări pe care le trăia intens clipă de clipă, 

totdeauna arătând un respect deosebit pentru 

adversar. De altfel, și-a făcut mulți prieteni 

printre fanii echipelor adverse care l-au 

respectat și admirat pentru modul lui de a fi și 

de a-și susține favoriț i i .  Îmi va l ipsi 

entuziasmul lui Radu din timpul jocurilor și mă 

voi bucura și pentru el atunci când CSU va 

reuși să câștige un nou titlu de campioană! 

Rămas bun, prieten drag!

Alina Rosmenteniuc

 Răducu, prietenia ta a fost și este o 

binecuvântare. Am descoperit cel mai 

minunat suporter din baschetului românesc și 

un om care și-a iubit echipa și orașul cu tot 

sufletul. Ne-ai dezvăluit povestea fiecărui 

colțișor din Sibiul tău iubit și ne-ai arătat 

tuturor ce înseamnă pasiunea și iubirea 

necondiționată pentru echipa inimii tale. Om 

blând și senin, te vom păstra mereu în inimile 

și în gândurile noastre! 

Flori Grigoraș

 „La sală, va veni Radu la tine. E 

prietenul nostru din Sibiu. Un tip tare fain. 

Faceți o fotografie și trimiteți-o și la Oradea!” 

Se întâmpla prin 2015, când Alina, ne 

împrietenea de la distanță. Abia intrasem în 

fenomenul baschet, însă legăturile cu fani ai 

echipelor din țară s-au legat imediat. Radu... 

Radu a fost Omul, inainte de toate, care mi-a 

devenit prieten. De la distanță și totuși atât de 

aproape... Ne scriam, ne sfătuiam, râdeam și 

ne tachinam când Piteștiul juca în compania 

Sibiului. Când venea la noi, cântam împreună, 

când soseam la el, aplaudam frenetic energia 

pe care mi-o transmitea chiar și atunci când 

piteștenii pierdeau. Ce vremuri, ce vremuri... 

Acum, doar amintiri... Ce amintiri minunate și 

ce clipe de coșmar trăiesc acum când scriu la 

timpul trecut despre Radu. A plecat așa cum 

era. Cald, uman, liniștit și fără a deranja pe 

nimeni. A plecat..., dar am rămas noi, cei pe 

care EL a reușit să-i adune într-o familie a 

fanilor de baschet. A plecat... Și totusi, este 

aici! 

Ioana Săratean

 Mă uit la primul loc din rândul nostru 

și nu îmi vine să cred că Radu nu mai este aici. 

El, care a iubit culorile galben albastru mai 

mult decât ar fi putut să o facă oricine 

altcineva, care mușca din fular de emoții, care 

cânta și striga non-stop. Răducu nostru, așa 

cum obișnuiam să îi spunem, era tot timpul 

zâmbitor, pus pe glume și îi plăcea să te 



Pag. 8

Puncte Recuperări Pase decisive Mingi pierdute 
Procentaje 

aruncări 
 

87.7 – 81.8 
 

36.7 – 33.5 
 

18.1 – 14.5 
 

12.9 – 13.5 
1p 65.2 - 76.6 
2p 55.7 - 50.8 
3p 37.9 - 33.2 

 

surprindă plăcut 

de câte ori avea 

ocazia. E greu să 

vorbești de un om 

ca Radu la trecut, 

mai ales când te 

leagă o prietenie de mai bine de 10 ani. Nu 

poți să exprimi în câteva rânduri atâtea 

amintiri plăcute. Ai grijă de noi, Răducu 

nostru! Noi te vom iubi mereu!

Florin Iacob

 Radu, un suflet mare și bun care a 

plecat dintre noi mult prea repede. E greu să 

acceptăm că nu îl vom mai vedea în tribună și 

nu va mai merge cu noi în deplasări, dar știu 

sigur că de sus ne va însoți la fiecare meci și 

va susține cu aceeași patimă echipa noastră 

de suflet! Galeria și spiritul lui CSU îi sunt 

dragi și lui Dumnezeu și din când în când ia 

dintre noi câte un suflet bun să cânte 

dragostea pentru CSU și în cer!  Radu va fi 

prezent la fiecare meci în inimile și prin vocile 

noastre! Te vom iubi mereu, Răducule!

Nicolae Scorvelciu

 A fost un om educat, manierat și 

prieten cu toată tribuna. În toate deplasările 

încercam să mă cazez cu el sau să stau lânga 

el în autocar. Eram amândoi aceeași zodie și 

aveam oarecum aceleași tabieturi. Nu te 

puteai certa cu el. Ne va lipsi mult de acolo din 

primul rând!

Claudiu Hila

 Întotdeauna ne este greu să vorbim 

despre cei care au plecat dintre noi… și e cu

atât mai greu atunci când e vorba despre 

oameni foarte apropiați de sufletele noastre.

Radu a fost una dintre acele persoane pentru 

mine, dar mai important decât atât este

faptul că a fost o persoană care a avut un 

impact major asupra a sute, poate mii de

oameni – suporteri, echipă și o parte din 

baschetul românesc. E greu de crezut că nu 

mai e la nici 35 de ani… Totuși, Radu a lăsat o 

amprentă cu totul deosebită pe acest pământ.

A realizat atât de multe lucruri excepționale, 

într-un timp atât de scurt, multe și prin prisma

faptului că acțiunile lui au influențat sute și mii 

de oameni, direct sau indirect. Iar pentru cei 

mai apropiați dintre noi, nouă cei din rândul A - 

sector A, ne va rămâne și amintirea modului în 

care ne bucuram împreună la meciuri, în care 

sărbătoream fiecare reușită importantă a câte 

unui jucător și cum ne îmbrățișam la final de 

meci, în ultima secundă, când echipa câștiga 

cu greu un meci împotriva eternilor rivali 

clujeni. 

 Povestea lui Radu are însă și o 

continuare. Ștafeta a fost preluată de nepotul 

lui, Cezar, care îi va prelua locul în tribună și 

care, influențat de pasiunea lui Radu, a 

început să joace și baschet de performanță. 

Poate, cine știe, peste ani va deveni membru 

al Asociației și va continua ceea ce a început 

Rhadoo. Rămas bun, prieten drag!

Dan Fleşeriu

 Radu, unul dintre tipii aceia bine 

informaţi de la întâlnirile cu fanii (aşa îl 

percepeam în presezonul primului meu an la 

Sibiu). Apoi a devenit o relaţie apropiată şi era 

un om, un prieten la care am putut să mă 

destăinui, să mă descarc, să primesc căldură, 

încurajare şi multă energie pentru a continua 

urmărirea aceluiaşi vis (ştiţi voi care). Mă voi 

uita în zona lui din sală de două ori (era 

aproape de unde a stat şi tata) la fiecare meci 

şi uneori la antrenament, să caut privirea de 

„NU CEDĂM!”. Şi ştiti ce? Va fi acolo 100%!
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Anul acesta, la Maratonul Internațional Sibiu, 

ne dorim să vă avem alături în omagiul pe care 

vrem să îl aducem unuia din cei mai mari 

jucători pe care baschetul galben-albastru a 

avut onoarea să îi cunoască. Elemer Tordai, 

„Toci”, sufletul nostru al tuturor iubitorilor 

acestui sport, va primi un loc de cinste în 

curând, o statuie care se va înălța cu mândrie 

în fața Sălii Transilvania. Nu vom putea face 

însă acest lucru fără susținerea voastră. 

Proiectul pilot al promovării sportivilor care au 

adus bucurii în orașul Sibiu pornește cu 

Elemer Tordai, o figură emblematică ce a 

rămas de-a lungul anilor în sufletele și 

cântecele noastre. Fiind unul dintre jucătorii de 

care se leagă cele două titluri obținute de 

echipa noastră, „Toci” are puterea chiar și 

acum, după mai bine de zece ani, să inspire 

copiii și tinerii să îi urmeze pașii, să lupte 

pentru ceea ce își doresc și să descopere 

iubirea pentru baschet care ne ține legați meci 

de meci, sezon după sezon. Astfel, ne dorim 

să îi cinstim memoria și să realizăm o statuie 

care va fi amplasată în fața Sălii Transilvania.

Pentru ca acest lucru să devină o realitate, 

avem nevoie de susținerea voastră, a celor 

care strigați mereu în cor, din suflet „Hai, 

CSU!”. Target-ul stabilit pentru proiectul nostru 

este de 136.000 de lei. Vă așteptăm cu brațele 

deschise alături de noi, în drumul spre un Sibiu 

care își arată încă odată iubirea pentru 

baschetul sibian și sportivii care ne-au adus 

unele din cele mai mari bucurii de-a lungul 

timpului. Pentru înscrieri, fie că vă doriți să 

alergați alături de Asociația „Al 6-lea jucător” 

sau să ne susțineți financiar în drumul spre 

linia de „finish”, puteți să faceți acest lucru pe 

site-ul Maratonului Internațional Sibiu.

Alergăm împreună pentru sufletul baschetului sibian – statuia lui Toci 
de Cristina Bălău
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Avancronica etapei a VI-a Grupa Roșie
Material realizat de Călin Găvozdea 

În ciuda problemelor financiare cu care se 

confruntă clubul de pe Bega, jucătorii 

acestuia au dat dovadă de tărie de 

caracter și au reușit meciuri foarte bune și 

victorii importante în Grupa Roșie, una 

dintre ele fiind chiar împotriva lui CSU, 

când în luna ianuarie s-au impus la o 

diferență de 7 puncte după o prestație 

excelentă a fostului căpitan CSU, 

Octavian Popa-Calotă, care a reușit 20 de 

puncte. Prestațiile bune ale timișorenilor 

au continuat și după turul acestei faze au 

acumulat 4 victorii și o singură înfrângere, 

la Pitești. Bănățenii sunt singurii din grupă 

care nu au apelat la extratransferuri, acest 

lucru putând constitui un avantaj din punct 

de vedere al relațiilor de joc. Sibienii l-au 

înregimentat pe Daniel Ewing care încă nu 

și-a făcut debutul într-un joc oficial. Chiar 

și fără prezența acestuia pe parchet, CSU 

vizează victoria și totodată revanșa pentru 

ultimul meci, dar și pentru a rămâne în 

fotoliul de lider. În ambele echipe sunt 

jucători care pot ieși oricând la rampă în 

cazul în care cei mai eficienți jucători nu își 

pot etala calitățile din cauza unei apărări 

care îi vizează în mod special sau în cazul 

în care prind o zi mai slabă. Chiar dacă la 

majoritatea capitolelor statistice CSU este 

în avantaj, meciurile dintre cele două 

formații au fost mereu echilibrate și decise 

în ultimul sfert sau chiar ultimele secunde 

de joc. Timișorenii știu să se agațe de 

fiecare șansă pe care o au și vor încerca 

să obțină victoria pentru a putea intra în 

lupta pentru locul 4 sau chiar 3, poziții de 

pe care ar beneficia de avantajul terenului 

propriu în play-off. Nu trebuie neglijată 

această șansă a lor pentru că vor veni 

extrem de motivați. Cu sprijinul celui de  al 

șaselea jucător, CSU trebuie să păstreze 

intactă rubrica înfrângerilor pe teren 

propriu. Pronostic: 1

Puncte Recuperări Pase decisive Mingi Pierdute Procentaje aruncări

87.8 – 81.8 36.6 - 34.1 17.9 – 15.3 12.5 – 10.7
1p 65.2 - 72.8
2p 55.4 - 50.3
3p 38.3 - 36.4

CSU Sibiu (14/4) - SCM Timișoara (9/10)

Puncte Recuperări Pase decisive Mingi Pierdute Procentaje aruncări

81.8 – 78.5 28.3 – 29.6 17.7 – 17.1 10.6 – 13.3
1p 74.5 - 77.8
2p 56.1 - 57.6
3p 39.8 - 36.3

CSM CSU Oradea (11/8) - SCM Universitatea Craiova (11/8)

Gazdele se află la a doua partidă 

consecutivă pe teren propriu și în formula 

actuală, cu cele două noutăți din echipă, 

Mark Carter și Nikola Marcovic, cel din 

urmă cu o prestație excelentă la debutul în 

tricoul orădean. Staff-ul tehnic mai are de 

lucrat la sudarea relațiilor de joc, mai ales 

că doi titulari au absentat două săptămâni 

pentru acțiunile lotului național. Oaspeții 

se află la finalul unei serii de trei meciuri în 

deplasare soldată până acum cu două 

înfrângeri.



Aceștia s-au putut antrena cu motoarele 

turate la maxim, toți jucătorii fiind prezenți 

în fereastra dedicată echipelor naționale, 

iar acest lucru ar putea fi un avantaj. 

Pentru ambele echipe aflate la egalitate 

de victorii partida este foarte importantă, 

pentru că de ea ar putea depinde clasarea 

pe locul al treilea înainte de play-off.  Prin 

prisma clasamentului acasă – deplasare 

în oglindă (7/3 – 3/7), orădenii pornesc 

favoriți, dar oltenii își vor vinde scump 

pielea. Pronostic:1
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U BT Cluj-Napoca (13/5) - BCM U FC Argeș Pitești (8/11)

Puncte Recuperări Pase decisive Mingi Pierdute Procentaje aruncări

78.5 – 82.6 31.0 – 33.4 17.9 – 14.0 11.1 – 13.3
1p 66.9 - 74.6
2p 57.2 - 51.2
3p 37.2 - 33.5

Ambele echipe au făcut achiziții noi și 

orice meci este o ocazie de a testa și 

îmbunătăți formule noi de joc, mai ales că 

playoff-ul se apropie cu pași repezi. 

Ambele au mai mulți jucători străini în lot 

decât pot alinia la startul partidei, așa că 

pentru alegerea lor va conta adversarul 

împotriva căruia evoluează, dar și 

inspirația antrenorului. Clujenii l-au 

readus în campionat pe fostul campion 

Alhaji Mohamed, ajuns acum la 37 de ani, 

în timp ce piteștenii au renunțat la 

Jonathan Person și l-au legitimat pe 

Daniel Bailey, întărindu-și astfel pozițiile 

sub panou. Oaspeții se prezintă fără 

Paliciuc, accidentat, iar la gazde 

Mo ldoveanu  es te  î n  con t i nua re 

indisponibil. De altfel, probabil tactica 

clujenilor pentru finalul campionatului nu îl 

include și pe Vlad, deoarece este greu de 

crezut că acesta va putea evolua la 

capacitate maximă după o pauză atât de 

lungă. Surprinde la clujeni media scăzută 

de puncte înscrise, cea mai slabă din 

grupă, dar acest lucru nu îi afectează de 

vreme ce luptă în continuare cu șanse 

pentru prima poziție. Pronostic: 1.
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Campania de calificare la FIBA Basketball 

World Cup 2019 s-a încheiat în ultima 

săptămână a lunii februarie. Ultimele 14 

tichete pentru turneul final au fost acontate 

pe parcursul ultimei ferestre, a 6-a, din 

cadrul primei ediții desfășurate conform 

noului calendar destinat echipelor 

naționale.

FIBA a adoptat un nou sistem și calendar 

competițional pentru echipele naționale. El a 

intrat în vigoare în toamna anului 2017, 

Campionatul Mondial de baschet masculin - 

ediția 2019 fiind primul eveniment organizat în 

acest fel. Concret, echipele de pe întreg 

mapamondul au fost repartizate în grupe de 

calificare în zonele din care fac parte: Europa, 

Americas (de Sud, Centrală și de Nord), Asia 

(cuprinzând și Oceania), respectiv Africa.

Calificările au fost structurate în două faze 

ținându-se cont în cea de-a 2-a de rezultatele 

înregistrate în prima. Europa a obținut 12 locuri 

la turneul final. Asia și Americas au bifat câte 

șapte, iar Africa a primit cinci. Lista a fost 

completată de China, gazda turneului final.

Sistemul de calificare adoptat, dar mai ales 

calendarul, au fost aspru contestate de 

antrenori, jucători, legende și oameni de 

baschet. În pofida insistențelor FIBA, cu o 

campanie agresivă de presă al cărei scop a 

fost să convingă publicul larg de reușita 

dep l ină a  nou lu i  s is tem ș i  ca lendar 

competițional destinat echipelor naționale, 

acesta a înregistrat un minus care acoperă sau 

depășește toate plusurile. 

Este vorba despre lipsa jucătorilor importanți. 

A celor legitimați la cluburi din NBA și Euroliga 

masculină. Sportul cu mingea la coș din 

Europa, Australia și Africa a devenit izvor 

nesecat de talent pe care îl furnizează ligii 

profesioniste nord-americane de baschet 

masculin. Jucătorii din NBA nu pot să vină în 

timpul sezonului la echipa națională, deoarece 

cunoaștem programul nebun existent în cea 

mai puternică competiție baschetbalistică de 

pe planetă, cea care a ridicat popularitatea 

baschetului la un nivel nemaipomenit. În plus, 

conflictul dintre FIBA și Euroleague Basketball 

a redus și mai mult numărul de jucători valoroși 

d i spon ib i l i  ech ipe lo r  na ț i ona le  p r i n 

implementarea noului calendar.

Firește, existența meciurilor destinate 

echipelor naționale, disputarea lor în săli mari 

și producerea de transmisiuni TV și online sunt 

elemente extrem de importante, menite să 

ajute la promovarea imaginii jocului de 

baschet la nivel global. FIBA are idei bune, 

însă intențiile și metodele ei sunt discutabile. 

Baschetul a devenit o disciplină sportivă 

recunoscută, urmărită și practicată la nivel 

global. A atins acest statut cu mult înainte ca 

FIBA să adopte un sistem din care lipsesc cei 

mai importanți jucători de pe planetă. 

Insistența FIBA cu acest sistem ar putea avea 

efecte negative grave pe viitor. Patriotismul și 

apartenența de o țară sau o națiune vor fi 

mereu importante pentru public. Meciurile 

între echipe naționale stârnesc pasiuni și 

interes la nivel general, iar popularitatea 

baschetului conduce inevitabil la un interes ce 

d e p ă ș e ș t e  c u  m u l t  c o m u n i t a t e a 

baschetbalistică. 

La turneul final se vor uita inclusiv oameni care 

nu sunt familiarizați sau la curent cu tot ce se 

petrece în lumea baschetului. Însă în marea 

majoritate evenimentul va fi urmărit de 

împătimiți. 

Efectele noului calendar FIBA: fără Doncic, Porzingis, Saric și alții, 

cel puțin până în 2021, la echipele naționale



Cei care vor ști că Slovenia nu a contat pe 

Luka Doncic și Anthony Randolph în 

campania de calificare, că naționala 

Croației a fost lipsită de Dario Saric, Bojan 

Bogdanovic, Ivica Zubac și Mario Hezonja 

în majoritatea partidelor din preliminarii, că 

Letonia nu a mizat pe aportul lui Kristaps 

Porzingis și cel al jucătorilor din Euroligă.

 Cu tot respectul pentru performanța 

obținerii calificării la turneul final, acolo unde 

majoritatea echipelor vor fi prezente cu 

jucătorii din NBA și Euroligă, o echipă ca 

Polonia nu va beneficia de un boost major 

așa  cum vor  avea  toa te  ce le la l te 

reprezentante ale Europei la evenimentul 

din China.

Astfel, printr-un sistem de calificare ce a 

limitat sau chiar anulat șansele unora dintre 

cei mai buni jucători de baschet de pe 

planetă să-și ajute țara să se califice, vom 

avea un turneu final al Campionatului 

Mondial de baschet masculin ciuntit din 

punct de vedere valoric. Mai mult, sistemul 

adoptat le anulează țărilor care nu s-au 

calificat la turneul final orice șansă de 

participare la Jocurile Olimpice din anul 

2020. 

Așadar, în cel mai fericit caz, dacă echipe ca 

Slovenia, Croația sau Letonia vor reuși, cu 

jucătorii disponibili în cursul sezonului la 

nivel de club, să se califice la turneul final al 

EuroBasket 2021, de abia atunci s-au putea 

să-i vedem în uniforma echipei naționale pe 

câțiva dintre cei mai promițători tineri 

europeni. Până atunci, Doncic, Porzingis și 

Saric vor privi, similar oricărui iubitor de 

baschet neutru, de la TV modul în care 31 de 

țări prezente la turneul final vor încerca să 

îndepărteze SUA de pe tronul baschetului.

Echipe calificate la FIBA Basketball 

World Cup 2019

Organizator (1): China

Africa (5): Angola, Coasta de Fildeș, 

Nigeria, Senegal, Tunisia

Americas (7): Argentina, Brazilia, Canada, 

Republica Dominicană, Puerto Rico, SUA, 

Venezuela

Asia (7): Australia, Iran, Japonia, Iordania, 

Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Filipine

Europa (12): Cehia, Franța, Germania, 

Grecia, Italia, Lituania, Muntenegru, 

Polonia, Rusia, Serbia, Spania, Turcia.

La data de 16 martie anul curent, la 

Shenzhen, China, se va desfășura 

ceremonia de tragere la sorți a grupelor. La 

acest eveniment vor participa Yao Ming și 

Kobe Bryant, ambasadorii de seamă ai FIBA 

Basketball World Cup.

FIBA Basketball World Cup 2019 se va 

desfășura între  31 august  ș i  15 

septembrie anul curent în opt orașe din 

China.
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Ce mai face Kevin? Ce noutăţi ai pentru noi 

de când nu mai eşti membru al echipei CSU 

Sibiu? 

Kevin e bine, sănătos. Încerc să-mi fac treaba 

cât mai bine la Timișoara. Chiar dacă îmi este 

și greu pentru că sunt departe de familie, 

încerc să mă pregătesc și să-mi mențin jocul la 

un nivel înalt. Sunt norocos totuși că sunt 

relativ aproape de casă și îmi permit să vin de 

câte ori am ocazia.

Pe fiul tău, Kevin, îl vei îndruma să urmeze 

baschetul? Sau vei alege alt sport?

Momentan îndrăgește baschetul, dar nu am 

de gând să mă impun când vine vorba de o 

alegere de acest gen. Va veni momentul când 

va trebui să facă o alegere și sper să-l pot ajuta 

prin sfaturi să ia singur decizia potrivită lui.

Care este obiectivul tău pentru acest 

sezon? Dar al echipei?

Obiectivul meu este să mă pregătesc cât mai 

bine și să fiu gata să dau 100% la fiecare meci. 

Obiectivul echipei a fost deja îndeplinit și 

anume accederea în primele 6 echipe din 

campionat. Asta nu înseamnă că s-a terminat 

campionatul pentru noi. Vom lua fiecare meci 

în parte și le vom trata cu maximă seriozitate 

și, cine știe, poate vom reuși să scoatem un 

rezultat mai bun la finalul anului.

Ce echipe crezi că au cele mai mari şanse la 

câştigarea campionatului?

Sunt câteva echipe în top 6 care au șanse 

reale la campionat. Sincer, aş vrea să văd o 

finală Sibiu - Cluj. O serie de genul acesta ar 

face o propagandă bună baschetului 

românesc. De asemenea, și Oradea ar avea 

loc în finală.

Ce părere ai despre regula cu un jucător 

U23 pe teren în prima jumătatea a 

meciului? Ce avantaje şi dezavantaje are 

această regulă?

Un răspuns de la mine poate părea subiectiv 

pentru că nu fac parte din grupul celor 

privilegiați de regula aceasta. Este o armă cu 2 

tăișuri. Trebuie să ne întrebăm pe cine 

susținem de fapt și care e scopul final. Eu aş 

face lucrurile mai interesante dacă tot am luat-

o pe drumul ăsta și aş propune o regulă cu 

jucător U18 permanent pe teren. E ciudat să 

joc pe teren cu un jucător cu barba mai mare 

ca a mea, dar să fie considerat tinerel. Lăsând 

gluma la o parte, sper că regula asta să scoată 

la iveală talentul tinerilor din România și nu 

doar să mai aglomereze poziția „colțul 

românului". Cred că tinerii trebuie să își dea 

seama de șansa de care au parte și să profite 

la maxim. Am observat că am început să avem 

rezultate și la lotul national, deci sunt semne 

bune, chiar dacă fără Watsonescu și Cățe era 

mai greu. Dacă vom reuși prin strategia asta 

să întărim campionatul și lotul național, atunci 

obiectivul a fost îndeplinit. Rămâne ca timpul 

să decidă asta. Sincer, eu încerc să fac doar ce 

am făcut până acum ca să rămân relevant în 

această ligă și anume să muncesc și să-mi ajut 

echipa să câștige. Respect jucătorul român de 

baschet pentru că ne curge același sânge prin 

vene. Am un băiețel care aş vrea să joace 

baschet, se poate cumva o regulă U10?

OCTAVIAN POPA CALOTĂ: 

5 August 1967 – 13 October 2018

„Jucăm împotriva echipei de pe 
primul loc care are un joc 
foarte bun pe teren propriu”
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Înainte de a intra pe teren ai anumite 

superstiţii de care ţii cont?

Am avut o mulțime de superstiții, dar gradual 

am scăpat de aproape toate. Aveam o rutină 

care era sfântă pentru mine. De la ce mâncam 

sau urmăream înainte de meci până când 

intram pe teren. Acum, prefer doar să mă 

relaxez până ajung la sală și după aceea să 

rămân concentrat până la ultimul fluier. Totuși, 

de dragul interviului, o să vă spun rutina 

pregame de pe vremea când jucam la Sibiu. 

Când ajungeam la sală mă îmbrăcam și îmi 

puneam chiloții și șosetele „norocoase". Mă 

duceam în baie și aveam o mică conversație 

cu mine, mă spălam pe față și mă băteam cu 

pumnul în piept. Drumul spre intrarea 

jucătorilor implica o scurtă rugăciune, atunci 

eram credincios. Intram în sală cu piciorul 

drept, de fiecare dată. Mă uitam în partea 

opusă a terenului unde se afla echipa adversă 

și încercam să le văd toate lacunele, încercam 

să-mi sporesc încrederea probabil. Aveam 

câteva drilluri cu mingea și ultima aruncare 

trebuia să fie coș. Mi-a luat ceva timp să mă 

maturizez, dar acum nu mai fac nimic.

Ai o amintire amuzantă de pe terenul de 

baschet?

Am o mulțime de amintiri haioase, dar 

majoritatea nu pot fi spuse într-un interviu. 

Pentru mine cel puțin, umorul de calitate vine 

din cele mai întunecate locuri. Totuși, o 

întâmplare haioasă mi s-a părut la un all star 

care a avut loc la Sibiu. La concursul de slam 

dunk, Forte, jucător care evolua la Mureș pe 

atunci, a avut ideea strălucită să încerce un 

dunk peste 3 persoane. Partea mai nasoală a 

fost că m-au pus pe mine cel mai aproape de 

inel pe post de pernă sau saltea. Ca să facem 

povestea mai scurtă, m-am trezit cu domnul 

Forte peste mine și a trebuit să mă ridic cu 

zâmbetul pe buze și să ignor durerea care 

parcă venea din suflet.

Ce face Kevin în timpul liber?

Când nu sunt acasă, în mare parte pierd 

vremea, mă odihnesc. Joc poker, mă uit la 

seriale, stand-up-uri, nimic constructiv în 

general. Îmi promit de fiecare dată că 

următoarea zi o să fac ceva care contează, dar 

mă răzgândesc repede. Când ajung acasă e 

altă mâncare de pește. Draga mea soție mă 

bagă în priză și încerc să o ajut cât mai mult în 

jurul casei, cu copiii și altele.

Cum crezi că va decurge meciul împotriva 

CSU Sibiu? 

Este clar că va fi un meci foarte dificil. Jucăm 

împotriva echipei de pe primul loc care are un 

joc foarte bun pe teren propriu. Vom încerca să 

ne vindem pielea scump. De ce nu, să furăm o 

victorie. În orice caz, sper să fie un meci plăcut 

pentru cunoscătorii de baschet.

Te rog să transmiți câteva cuvinte fanilor 

CSU Sibiu.

În primul rând, vreau să transmit sincere 

condoleanțe familiei lui Radu și celor apropiați. 

Nu am cuvinte să exprim o asemenea 

tragedie. Sper doar ca numele lui să rămână 

pe buzele multora. 

Vreau să le mulțumesc fanilor sibieni pentru 

felul în care m-au primit de fiecare dată și m-au 

făcut să mă simt ca parte din familia lor. Până 

și în calitate de adversar e un sentiment 

deosebit să auzi sala aplaudând când sunt 

prezentat. Sper să rămână la fel, pentru că 

fără ei baschetul românesc ar avea mult de 

suferit. Mulțumesc că existați!
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