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LIGA NAŢIONALĂ DE BASCHET MASCULIN
SEZONUL 2018-2019 - SEZONUL REGULAT – FAZA A 2-A

LNBM, Grupa Roşie, Etapa a VIII-a, 23.03.2019

BC CSU Sibiu vs. CSM CSU Oradea
U-Banca Transilvania Cluj vs. CS SCM Timişoara
BCMU FC Argeş Piteşti vs. SCMU Craiova (Digi Sport, 24.03.2019, 20:45)

Următoarele partide pentru CSU Sibiu:
Miercuri, 27.03, etapa a VII-a, BCMU FC Argeş Piteşti vs. CSU Sibiu (meci restant)
Sâmbătă, 30.03, etapa a IX-a, SCMU Craiova vs. CSU Sibiu
Sâmbătă, 06.04, etapa a X-a, CSU Sibiu vs. U-Banca Transilvania Cluj

*datele de disputare ale partidelor de mai sus se pot modifica. Pentru detalii, vizitați 
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

CSM CSU ORADEA

0. Kristopher Jameil Richard
2. Marc Antonio Carter
4. Giordan Lee Watson
5. Tudor Fometescu
7. Arturas Valeika
9. Edward Petrescu
13. Mihai Gavrilă
21. Bogdan Ţîbîrnă
22. Muhamed Pasalic
24. Bogdan Nicolescu
27. Dragan Zekovic
44. Nikola Markovic

Antrenor: Cristian Achim

ŞTIRI PE SCURT
Se apropie play-off-ul
Ne apropiem cu paşi repezi de încheierea sezonului regulat şi 
totodată de debutul play-off-ului. Echipa noastră mai are de disputat 
încă trei partide până atunci. Este vorba despre meciul restant de la 
Piteşti din etapa a VII-a, apoi deplasarea de la Craiova, urmând ca 
„galben-albaştrii” să încheie faza a doua a campionatului acasă, pe 6 
aprilie, cu un nou „derby al Ardealului”, cel de-al patrulea din acest 
sezon.
Calificare în Final Four-ul Cupei României
CSU Sibiu s-a calificat în „careul de aşi” al Cupei României în urma 
dublei manşe disputate împotriva
celor de la SCMU Craiova. După o victorie la 15 puncte diferenţă în 
meciul tur din Sala Transilvania,
scor 89-74, echipa noastră a avut un meci mai puţin reuşit la Craiova, 
unde a fost învinsă cu 79-66.
Astfel, „galben-albaştrii” merg în Final Four în urma scorului general 
de 155-153.

Redactor șef: Sînziana Staicu
Editor:            Cristina Bălău
Redactori:      Ramona Copăcel
                        Anișoara Duțu
                        Alexandra Savu
                        Călin Găvozdea
                        Adi Micinic
                        Adi Popa
                        
Foto:               Ovidiu Matiu 
                        Ana-Maria Mătușoiu
DTP:               Ghost Media

Liderii campionatului (Grupa A)
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Kyndall Dykes (U-Banca Transilvania Cluj)

Vladan Vukosavljevic (CS SCM Timişoara)

Media paselor decisive/meci

Giordan Lee Watson (CSM CSU Oradea)

Monyea Durrell Pratt (BC CSU Sibiu)

Kevin Christopher Hardy (BC CSU Sibiu)
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Monyea Pratt:

Te-ai alăturat lotului lui BC CSU Sibiu 
pentru al doilea sezon consecutiv. Ce te-
a determinat să iei această decizie și ce 
a ajuns să însemne BC CSU Sibiu pentru 
tine ?
Am luat decizia de a mă întoarce deoarece 
BC CSU Sibiu a fost oportunitatea perfectă 
pentru a-mi continua cariera. Chiar dacă 
este o țară mică, îmi place România și mă 
simt bine aici. Sibiul este un loc bun în care 
să joci baschet și l-aș recomanda oricărui 
baschetbalist. Clubul este serios și 
profesionist, avem un antrenor talentat și 
competent și niște fani absolut minunați. Eu 
mă simt binevenit aici pentru că oamenii 
sunt calzi si prietenoși. Cu toate că este 
greu să fiu departe de acasă și îmi este 
foarte dor de familia mea, pot spune că la 
Sibiu mă simt tot ca într-o familie, una care 
m-a primit cu brațele deschise. 
Ce așteptări are Monyea Pratt de la 
acest sezon? Care este obiectivul tău 
personal?
Îmi doresc foarte mult să câștigăm Cupa 
României și apoi campionatul. Ar fi 
extraordinar să devenim campioni sezonul 
acesta. Joc baschet profesionist de 11 ani, 
însă nu am reușit să câștig un trofeu până 
acum. În interviul precedent vă povesteam 
că am un inel de campion acasă, însă el a 
fost obținut în perioada colegiului, nu la 
nivel profesionist. Îmi doresc foarte mult să 
repet această experiență și să retrăiesc 
emoția de a deveni campion. Din punctul 
meu de vedere, acest lucru este posibil 
pentru că suntem o echipă talentată, ce a 
stat pe poziția întâi cea mai mare parte a 
sezonului. Eu cred în noi și vă pot spune că 

suntem pregătiți pentru a deveni campioni. 
Aproape toți coechipierii mei au jucat cel 
puțin un sezon în liga din România, ceea ce 
înseamnă că sunt  fami l iar izaț i  cu 
campionatul. Mai mult decât atât, mulți 
dintre noi am făcut parte din această echipă 
și sezonul trecut și avem o chimie foarte 
bună în teren pentru că ne cunoaștem ca 
stil de joc. Toate aceste aspecte nu fac 
decât să ne ajute să ne atingem obiectivul 
și să aducem trofeul la Sibiu. 
Care este identitatea lui BC CSU Sibiu în 
acest sezon? Cum ai descrie echipa în 
câteva cuvinte ?
Suntem o echipă experimentată, rapidă și 
foarte puternică din punct de vedere 
mental. Cu toții suntem foarte hotărâți să 
câștigăm acest campionat și asta se vede 
în teren la fiecare meci. Suntem atât de 
determinați încât ne jucăm șansa până în 
ultima secundă. Credem în noi și în 
materializarea visului nostru.
Cu 16 victorii și 4 înfrângeri, BC CSU 
Sibiu ocupă locul întâi în clasamentul 
Ligii Naționale de Baschet Masculin. În 
ce termeni ai vorbi despre evoluția 
echipei tale până în momentul de față?
Îmi place direcția în care ne îndreptăm. Așa 
cum spuneam, scopul suprem este să 
ajungem în finală și să câștigăm. Prin 
urmare, suntem foarte motivați, iar efortul 
nostru este unul colectiv. Nimeni nu este 
egoist, nimeni nu joacă pentru statistică. 
Chiar dacă se întâmplă să pierdem un meci 
știm că am dat tot ce am putut în teren și am 
jucat până în ultima secundă. În concluzie, 
sunt mulțumit de evoluția noastră în acest 
sezon. 

„Suntem pregătiți pentru a deveni campioni”
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Ai putea prefața în câteva cuvinte 
meciul cu CSM CSU Oradea? Cât de 
grea va fi misiunea lui BC CSU Sibiu 
împotriva acestei echipe?
Cu toate că va fi un meci dificil, eu cred că 
noi vom fi cei care vom obține victoria. 
Avem avantajul terenului propriu și o 
mulțime de fani gălăgioși de partea noastră 
care ne vor da energie. De asemenea, cred 
că noi suntem echipa mai bună din punct 
de vedere defensiv. Va fi un meci dificil, 
însă eu cred în șansa noastră. 
Ești un baschetbalist experimentat care 
în cei 11 ani de carieră a evoluat în mai 
multe campionate europene. Ce părere 
a i  d e s p r e  n i v e l u l  b a s c h e t u l u i 
românesc?
Nivelul baschetului din România este unul 
bun, iar eu mă simt bine jucând aici. Cred 
totuși că liga a înregistrat un ușor regres 
față de sezonul trecut pentru că numărul de 
echipe este mai mic și asta din cauza 
problemelor financiare cu care se 
con f run tă  une le  c lubur i .  Aceas tă 
nesiguranță financiară îi determină pe unii 
sportivi să se gândească de două ori 
înainte de a veni să joace aici. Eu sunt 
norocos pentru că am semnat cu una din 
cele mai bune echipe din România, o 
echipă care nu se confruntă cu astfel de 
probleme. Întregul staff al clubului BC CSU 
Sibiu își face treaba impecabil, astfel încât 
noi sportivii să ne putem concentra 
exclusiv pe baschet. 
Dacă ar trebui să alegi un jucător din 
campionatul intern al cărui joc îți place, 
cine ar fi acesta și de ce l-ai alege?
Este foarte greu să aleg un singur jucător 
pentru că sunt multe talente în această ligă. 
În primul rând, noi avem o echipă foarte 
talentată. Este imposibil să nu-i menționezi 
pe Kevin Hardy, Justas Tamulis, Isaiah 
Philmore, Lucas Tohătan și Mirel Dragoste 

atunci când vorbești despre jucătorii 
talentați ai acestei ligi. De asemenea, 
foarte talentați sunt și Kyndall Dykes, Tony 
Easley, Aleksandar Rasic, Chris Richards, 
Porter Troupe, Giordan Watson și Igor 
Mijajlovic. Aceștia sunt jucătorii al căror 
talent îl apreciez și îl respect. 
Ai o rutină sau o superstiție în ziua 
meciului?
Întotdeauna servesc un mic dejun 
consistent, dorm aproape două ore înainte 
de meci și beau un pahar de ceai verde cu 
lămâie. Încerc în ziua meciului să fiu 
odihnit, hidratat și relaxat. Pentru a mă 
relaxa ascult foarte multă muzică. De 
asemenea, înainte de fiecare meci este 
important pentru mine să mă rog. În ceea 
ce privește superstiția, aceasta este legată 
de o pereche de șosete norocoase. 
Îmi spuneai în interviul precedent că ai o 
prob lema foar te  ser ioasă .  Eș t i 
dependent de ...cumpărături.
Da, iubesc cumpărăturile! Mă relaxează 
atât de mult să cumpăr lucruri. Dacă nu 
cumpăr haine și pantofi, merg la magazin 
să cumpăr mâncare. Toți casierii de la 
Carrefour mă cunosc pentru că merg foarte 
des acolo. Uneori cumpăr atât de multe 
lucruri, încât mă întreb de ce le-am 
cumpărat. În ultima vreme am încercat să 
fiu mai cumpătat cu banii mei și să nu mai 
cumpăr atât de multe lucruri, însă partea 
amuzantă este că petrec destul de mult 
timp online încercând să decid ce urmează 
să-mi cumpăr. Da, recunosc. Sunt 
dependent de cumpărături. 
Un mesaj pentru suporterii sibieni. 
Vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care 
ni-l acordați. Vă iubesc și vă apreciez 
pentru ceea ce faceți și sper din suflet să vă 
dăruim marele trofeu sezonul acesta. 

Interviul integral poate fi citit pe www.csufans.ro



Te rog să ne spui câteva cuvinte 

despre Bobe Nicolescu. Cine ești și 

cum ai început să practici acest sport? 

Cine te-a sprijinit să urmezi această 

carieră?

M-am născut în București, unde am avut 

parte de o copilărie plină de distracție, 

unde am trecut prin toate jocurile 

copi lăr ie i  în  fa ța b loculu i ,  a tent 

„supravegheat” de către sora mea mai 

mare. Tot ea a fost cea care m-a îndrumat 

către baschet. Apoi, părinții mei au fost 

cei care au făcut tot posibilul să am cele 

mai bune condiții pentru a mă antrena și 

m-au ajutat cu programul dificil de foarte 

multe ori.

Care este cea mai mare ambiție a ta ca 

jucător? Spre ce țintești în momentul 

de față?

Pentru mine cea mai mare ambiție ar fi să 

schimb, alături de colegii mei de 

generație, fața pe care o are România în 

lumea baschetului. Chiar dacă acesta 

este un drum lung pe care poate nu îl vom 

duce la bun sfârșit, e important să 

începem să ne mișcăm ca să inspirăm 

generațiile viitoare. Personal, aș vrea la 

finalul carierei să fiu recunoscut atât 

pentru performanțele din teren, cât și 

pentru faptul că am fost mereu un bun 

coechipier și un sportiv adevărat.

Ce a însemnat pentru tine să devii 

căpitanul echipei naționale la numai 

21 de ani?

Faptul  că am fost numit  căpitan 

reprezintă o mare onoare, dar și o mare 

responsabilitate. Îmi place totuși să îmi 

asum acest rol și sper să o fac din ce în ce 

mai bine pe viitor.

Care este obiectivul tău personal 

pentru acest sezon? Crezi că veți 

putea repeta performanța de anul 

trecut?

Personal îmi doresc să câștigăm din nou 

campionatul și, de ce nu, și cupa. Nu pot 

spune că am vreo dorință din punct de 

vedere statistic, îmi doresc să ajut echipa 

cu orice este nevoie la momentul 

respectiv, iar asta știu că va fi îndeajuns 

pentru a ajunge un nume în campionatul 

nostru.

Pag. 6 Material realizat de Alexandra Savu

Bobe Nicolescu:
„Întotdeauna meciurile împotriva celor de la Sibiu au fost la un nivel foarte înalt din punct de 
vedere fizic”
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Ce părere ai despre regula cu un 

jucător U23 pe teren în prima jumătate 

a meciului? Ce avantaje și dezavantaje 

are această regulă?

Această regulă poate fi benefică doar 

dacă noi, jucătorii tineri, știm cum să o 

privim. Această regulă ne-a dat un 

avantaj, ne-a împins de la spate, ne-a dat 

un impuls. Nu trebuie să ne culcăm însă 

pe o ureche, trebuie ca minutele din teren 

să ne facă să ne dorim să ne câștigăm 

locul în teren, indiferent de regulile din 

campionat.

Ce echipe crezi că au în momentul de 

f a ț ă  ș a n s e  l a  c â ș t i g a r e a 

campionatului?

Cred că toate echipele din top 6 au șansa 

să câștige campionatul. Toate echipele 

au avut fluctuații mari în joc în acest 

sezon. Așadar, cred că decisive vor fi 

mentalitatea și concentrarea cu care o 

echipă va intra în playoff.

Dacă ai avea ocazia să joci unu la unu 

cu un jucător, care ar fi acela și de ce?

Kobe Bryant, oricând! Aș vrea să joc cu 

el, să studiez toate mișcările pe care le 

face și să înțeleg exact cum gândește 

jocul și situațiile. Pentru mine, este unul 

dintre cei mai buni jucători din toate 

timpurile, datorită mentalității lui.

Ai o amintire amuzantă de pe terenul 

de baschet?

Nu cred că este vreo amintire de pe teren 

care să iasă cumva în evidență. Cu toate 

astea, încerc mereu când sunt pe teren 

să râd și să mă bucur de joc. La urma 

urmei, fac exact ceea ce îmi place să fac, 

trebuie să reușești să vezi dincolo de 

presiune și de orice și să te bucuri mereu 

de joc.

Cum te pregătești pentru un meci? Ai 

un  anumi t  r i tua l  sau  anumi te 

superstiții?

Sunt multe lucruri pe care îmi place să le 

fac înainte de meci. Trebuie mereu să 

dorm, să fac un duș, să beau o 

cafea…înainte de meciurile de acasă îmi 

place să vin puțin mai devreme decât 

toată lumea și să trec pe la sala de forță 

pentru câteva exerciții, iar întotdeauna 

îmi place să fiu printre primii pe teren, să 

ascult niște muzică și să fac câteva 

aruncări.

Cum crezi că va decurge meciul 

împotriva CSU SIBIU?

Întotdeauna meciurile împotriva celor de 

la Sibiu au fost la un nivel foarte înalt din 

punct de vedere fizic și sunt convins că o 

să fie la fel și de data asta. Dacă o să 

reușim să ne ridicăm la același nivel fizic 

cu ei, cred că avem șanse bune să 

câștigăm, chiar dacă jucăm în deplasare.

Te rog să transmiți câteva cuvinte 

către fanii sibieni.

Fan i lo r  s ib ien i  le  doresc  să  nu 

părăsească niciodată echipa iubită, 

indiferent de situație, să rămână la fel de 

dedicați și energici mereu și să se poată 

bucura de meciuri cât mai frumoase de 

baschet! De asemenea, mi-aș dori să îi 

văd pe mai mulți dintre aceștia la 

meciurile echipei naționale!
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Avancronica 
         etapei a VII-a – 
                     Grupa roșie

Material realizat de Călin Găvozdea

În mod normal, acest meci ar fi trebuit să se 

desfășoare la Oradea, dar cele două cluburi s-

au înțeles la începutul anului să joace meciurile 

directe invers față de ce le rezervase tragerea 

la sorți. În meciul disputat în februarie la 

Oradea, CSU s-a impus clar după o prestație 

de excepție a lui Falker secondat de Hardy și 

Philmore. Datele problemei sunt acum diferite. 

Dacă, înaintea acelui meci, orădenii tocmai 

renunțaseră la doi jucători, de puțin timp s-au 

întărit cu Mark Carter și Nikola Markovic care, 

prin prestații solide, mai ales din partea 

sârbului, au revigorat actuala campioană, dar 

este de așteptat ca și americanul să fie mai 

prezent în joc și mai vizibil în statistici după 

programul de îmbunătățire a condiției fizice pe 

care îl urmează. Deși CSU înscrie și 

recuperează mai bine decât CSM, oaspeții au 

procentaje foarte bune la aruncări, printre cele 

mai bune din ligă, astfel că rămân mereu o 

echipă periculoasă care știe să își creeze cele 

mai bune șanse de aruncare. Apărarea 

sibienilor trebuie să fie mereu în gardă și cu un 

pas înaintea adversarului pentru a încerca să 

anticipeze următoarea lui mișcare, astfel încât 

s ă  î i  l i m i t e z e  n u m ă r u l  d e  a r u n c ă r i 

necontestate. Se anunță o luptă interesantă 

sub panou unde ambele frontcourt-uri au câte 

trei oameni puternici și versatili, cu un plus 

pentru sibieni care joacă de la începutul 

sezonului împreună, în timp ce orădenii încă 

au de lucru la integrarea lui Markovic. 

Pronostic: 1

Grupa A

foto: Ana-Maria Mătușoiu

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 

 

CSU Sibiu (16/4) - CSM CSU Oradea (13/8)

BCM U FC Argeș Pitești (8/12) - SCM Universitatea Craiova (11/9)

Puțini s-ar fi așteptat ca piteștenii să aibă doar 

două victorii în această grupă și să ajungă pe 

ultima poziție cu doar 8 partide câștigate. 

Această  s tare  de fapt  se datorează 

numeroaselor accidentări  ș i ,  impl ic i t , 

formulelor mereu diferite de echipă pe care 

argeșenii au fost nevoiți să le alinieze la 

start.Se simte o frustrare în staff-ul tehnic 

gazdă, dovada fiind partida de la Cluj pierdută 

după prelungiri,în care Florin Nini nu a reușit să 

își controleze emoțiile la finalul jocului.

Procentaje aruncăriPuncte Recuperări Pase decisive Mingi pierdute

88.3 – 82.3 36.2 – 28.4 17.7 – 17.9 12.3 – 10.6
1p 65.9 - 73.4
2p 56.0 - 57.9
3p 38.0 - 38.6

Procentaje aruncăriPuncte Recuperări Pase decisive Mingi pierdute

83.7 – 78.5 33.2 – 26.7 14.2 – 15.7 13.2 – 12.2
1p 75.1 - 78.2
2p 51.3 - 58.9
3p 33.7 - 36.2
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De cealaltă parte, oltenii au un parcurs la fel de 

modest în Grupa Roșie, dar tratează lucrurile 

cu calm, în stilul antrenorului Aco Todorov, și 

încă la adăpostul victoriilor acumulate în prima 

parte a campionatului. În meciul tur, oltenii s-

au impus la o diferență de 4 puncte, într-un 

meci în care s-au remarcat Koreniuk respectiv 

Bishop Jr. Piteștenii caută nu doar revanșa 

pentru acea înfrângere, ci și păstrarea 

contactului cu locul 5, o eventuală înfrângere 

fixându-i pe poziția a 6-a înaintea playoff-ului. 

Gazdele încă nu știu dacă se pot baza pe 

Siricevic, dar au în Carson un shooter excelent 

care îl poate suplini și speră într-o evoluție mai 

curajoasă decât la debut a extremei Daniel 

Bailey. Pronostic: 1

U BT Cluj-Napoca (14/6) - SCM Timișoara (9/12)

În prima fază a campionatului U BT s-a învins 

în ambele confruntări, dar bănățenii au reușit 

să se impună în meciul-tur din această grupă. 

Toate meciurile s-au decis pe final, iar 

diferența nu a fost niciodată mai mare de 4 

puncte, ceea ce ne îndreptățește să credem că 

va fi un duel echilibrat, cu multe răsturnări de 

situație. Totuși, sunt câteva detalii care pot 

înclina balanța în favoarea clujenilor: 

timișorenii au pierdut ultimele două confruntări 

din campionat, Vukosavljevic este în scădere 

de formă, cifrele lui scăzând considerabil în 

ultimele meciuri, iar înlocuitorul lui Cătălin 

Baciu nu a impresionat sezonul acesta, în timp 

ce U BT s-a întărit sub panou cu atleticul rookie 

Nana Faulland și a plusat la experiență prin 

A lha j i  Mohammed,  la  toa te  acestea 

adăugându-se o atmosferă destul de 

încărcată în rândul bănățenilor. Chiar dacă 

media de puncte și cea a recuperărilor 

situează formația bănățeană în avantaj, nu 

este de neglijat avantajul terenului propriu 

pentru clujeni, care simt în ceafă răsuflarea 

orădenilor care luptă - cu șanse destul de mici, 

ce-i drept - pentru ocuparea poziției secunde. 

Clujenii evoluează mereu sub presiunea 

rezultatelor, iar ratarea titlului sezonul trecut 

încă îi bântuie pe fanii echipei care au așteptări 

mari la fiecare meci pe teren propriu. 

Pronostic: 1

Procentaje aruncăriPuncte Recuperări Pase decisive Mingi pierdute

80.2 – 81.3 31.0 – 33.5 17.8 – 14.9 11.7 – 10.5
1p 68.0 - 73.0
2p 56.8 - 49.8
3p 38.1 - 36.4
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Sezon de debut cu multe schimbări în staff-ul tehnic pentru Herbalife Gran Canaria

Material realizat de Adi Micinic

Herbalife Gran Canaria a operat cea 

de-a 2-a modificare de antrenor în 

acest sezon competițional. Aflată la 

prima aventură în Euroliga masculină, 

formația din Insulele Canare nu a avut 

stabilitate la nivelul staff-ului tehnic, 

schimbând omul responsabil cu 

deciziile de două ori după startul 

acestui parcurs.

L ips i tă  de  exper ien ță  la  n i ve lu l 

competiț ional existent în Euroliga 

masculină, Gran Canaria a pornit în 

sezonul 2018/19 cu gândul că nu poate să 

emită pretenții la calificarea în playoff-ul 

competiției supreme în Europa. Cu toate 

acestea, existau premise, în pofida lipsei 

de experiență și a unor limitări de natură 

bugetară, pentru un sezon memorabil atât 

pentru club și jucători, cât și pentru 

publicul care vine cu regularitate ala 

cocheta Gran Canaria Arena.

Gran Canaria și-a asigurat prezența în 

Euroliga masculină prin calificarea în 

semifinalele Ligii ACB - ediția 2017/18. 

Acest rezultat a plasat formația amintită 

pe primul loc între echipele care nu au 

angajament cu Euroleague Basketball pe 

termen lung. Alături de echipa din Insulele 

Canare, în semifinalele precedentei ediții 

de campionat s-au calificat Real Madrid, 

Baskonia Vitoria și FC Barcelona.

Acest rezultat a fost atins sub comanda lui 

Luis Casimiro. De altfel, în sezonul 

2 0 1 7 / 1 8 ,  G r a n  C a n a r i a  a  f o s t 

semifinalistă și în Cupa Spaniei, respectiv 

finalistă a SuperCupei Spaniei. De 

asemenea, a pătruns în sferturile de finală 

ale EuroCup. Totuși, clasarea pe locul al 

4-lea în Liga ACB a egalat cel mai bun 

rezultat din istoria clubului și implicit i-a 

asigurat participarea, în premieră, la nivel 

de Euroligă.

Anterior, Gran Canaria participase în 12 

ediții EuroCup și două FIBA Europe Cup. 

Echipa amintită participase în cupele 

europene de 14 ori în ultimele 18 

sezoane. Cel mai bun rezultat pe plan 

continental s-a consemnat în sezonul 

competițional 2014/15, sub comanda 

legendarului Aito Garcia Reneses – 

considerat cel mai important antrenor 

spaniol al tuturor timpurilor în jocul de 

baschet. Gran Canaria a jucat finala 

EuroCup în 2015.

La încheierea sezonului 2017/18, Gran 

Canaria și antrenorul Casimiro, cel cu 

care a obținut dreptul de participare în 

Euroligă, s-au despărțit. Amintitul 

tehnician a acceptat oferta echipei 

Unicaja Malaga.

În aceste condiții, Herbalife Gran Canaria 

l-a angajat pe Salva Maldonado în funcția 

de antrenor principal al echipei. El a 

ghidat echipa până la data de 4 

decembrie 2018, când a fost demis și 

înlocuit cu secundul acestuia, Victor 

Garcia. Demiterea lui Maldonado s-a 

consemnat într-un moment în care Gran 

Canaria avea 3-7 în Euroligă, respectiv 3-

7 în Liga ACB. Motivul demiterii s-a 

datorat rezultatelor sub așteptări ale 

echipei în competiția internă. 



Garcia a preluat echipa la începutul lunii 

decembrie și a obținut două victorii 

consecutive în Euroliga masculină. 

Situația în campionat nu s-a schimbat. 

Gran Canaria a continuat să înregistreze 

înfrângeri neașteptate, în compania unor 

oponenți inferiori valoric, atât ca buget cât 

și ca experiență. Situația în Euroligă s-a 

înrăutățit, echipa înregistrând zece 

înfrângeri consecutive.

Astfel, conducerea clubului s-a văzut 

forțată să mai schimbe o dată la nivelul 

băncii tehnice. Lucru datorat și presiunilor 

exterioare, întrucât Herbalife Gran 

Canaria are un buget de 10 milioane euro 

în acest sezon, cel mai mare din istoria 

clubului.

Astfel, la distanță de trei luni de la primul 

zvon cu privire la acest lucru, Pedro 

Martinez a fost în cele din urmă numit la 

cârma echipei. Acesta fusese demis, 

după un început modest de sezon, de la 

cârma Baskoniei. El preluase gruparea 

bască cu un an înainte, într-o situație 

similară și a calificat-o în playoff. Martinez 

a fost demis de la cârma Baskoniei 

întrucât această echipă avea ambiții de 

calificare la FInal Four-ul Euroligii, 

eveniment pe care îl va găzdui.

Martinez este cel care a ghidat-o pe 

Valencia Basket spre titlul de campioană 

a Spaniei în sezonul 2016/17. Acesta a 

mai antrenat pe Herbalife Gran Canaria în 

două mandate precedente. El a debutat 

pe data de 15 martie 2019 la cârma 

echipei din Insulele Canare. A fost un 

debut fericit, cu victorie asupra lui 

Darussafaka Istanbul, scor 84-64. Astfel, 

s-a oprit seria de zece eșecuri în Euroligă.

Rămâne de văzut care va fi continuarea, 

la ora actuală obiectivul echipei fiind unul 

singur: menținerea în Liga ACB. Gran 

Canaria are 7-19 și ocupă locul 14 cu 

patru etape rămase din sezonul regulat al 

Euroligii, respectiv 8-15 și locul 14 în Liga 

ACB.
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Pag. 12 Material realizat de Adrian Popa

Vremurile în care se vorbea despre 

Lakers showtime au apus demult. 

Echipa care are cele mai multe apariții 

în finală, 31, și cele mai multe victorii în 

playoff, 421, din toată istoria NBA, nu 

doar că va rata playoff-ul în acest 

sezon, dar o face într-un mod teribil 

pentru fanii săi. 

Sosirea lui LeBron James în vara anului 

trecut a schimbat radical modul în care 

Lakers erau priviți. Cei mai optimiști 

vedeau un parcurs cât mai lung în playoff, 

speranțe bazate ș i  pe eventuale 

transferuri de succes în timpul sezonului. 

Alții sperau ca LeBron să revigoreze de 

unul singur o echipă intrată în umbra 

concitadinilor de la Clippers după ce Kobe 

Bryant s-a retras. 

Nimeni nu se aștepta probabil ca sezonul 

să se termine cu înfrângeri rușinoase 

precum cea cu New York Knicks, în care 

LeBron James a fost blocat la ultima fază 

de Mario Hezonja. Knicks înregistrau 

prima victorie după nouă meciuri, doar a 

14-a în acest sezon, în timp ce Lakers, 

aflați acum nici trei săptămâni încă în 

cursa pentru playoff, bifau a 14-a 

înfrângere din ultimele 18 partide. 

Modul playoff pe care fanii de la Staples 

Center sperau să-l vadă la LeBron s-a 

transformat în modul „tanking”, pe 

românește trântirea sezonului,  în 

speranța ocupării unui loc cât mai bun la 

loteria pentru draftul din vară (echipele cu 

cel mai slab record la final de sezon 

regulat, au cele mai mari șanse să aibă 

prima alegere în draft). 

Acest tanking are mai multe fațete. 

Recent, cei de la New Orleans Pelicans 

au cerut un time-out intenționat pe final de 

meci, la scor egal, în condițiile în care nu 

mai aveau niciunul. Aruncarea liberă care 

a urmat pentru greșeala tehnică acordată 

a decis meciul în favoarea adversarilor. 

E clar că LeBron a intrat în vacanță de 

ceva vreme și își calculează deja 

mișcările pentru sezonul viitor, în timp ce 

se protejează, pentru că totuși are 34 de 

ani.

Cuvântul „protejare” nu exista însă în 

vocabularul unui alt jucător de 34 de ani, 

care îmbrăca în sezonul 2012-2013 

echipamentul cu numărul 24 la Los 

Angeles Lakers, un anume Kobe Bryant. 

Forțându-și propriile limite, Kobe Bryant 

și-a dus echipa în playoff după un sezon 

eroic în care s-a accidentat la tendonul lui 

Ahile în meciul 80, ratând post-sezonul. 

Dar a făcut tot ce a putut pentru ca Lakers 

să fie acolo. 

Însuși Kobe consideră acel sezon ca fiind 

cel mai bun din cariera sa. „Am tras de 

mine ca un maniac. Mental, emoțional, 

eram capabil să anticipez cinci, șase 

mișcări înainte în timpul unui joc. A fost 

poate cel mai bun sezon al meu, cu 

siguranță favoritul meu. Aproape că m-a 

doborât de tot, dar mi-a plăcut”, spunea 

Bryant într-un interviu despre anul care a 

însemnat practic începutul sfârșitului. 

Kobe avea să mai joace doar 41 de 

meciuri în următoarele două sezoane 

înainte să se retragă. 

Lakers slowtime



LeBron va termina acest sezon cu 

aceeași medie de peste 27 de puncte și 

cu două unități în plus la recuperări și 

pase decisive față de performanța lui 

Kobe din acel sezon. O statistică 

individuală impresionantă. Dar Lakers 

ratează playoff-ul, cu un record similar 

cu cel de anul trecut, în care jucau fără 

cel considerat la ora actuală cel mai bun 

jucător din lume. 

Oricum ai privi, sezonul acesta a fost un 

dezastru pentru Lakers, deși trebuia să 

fie  unu l  pe  baza  căru ia  să  se 

construiască viitorul. E greu să fii acum 

în pielea lui Magic Johnson. Echipa 

pare că trebuie restructurată din temelii 

și dintr-o dată nici sugestia lui Jeff van 

Gundy, aceea de a-l muta pe LeBron, 

nu mai pare atât de nebunească. 

Probabil nu se va întâmpla, sunt mize 

mari în joc, dar nivelul cel mai de jos a 

fost atins.  

James ratează primul playoff după 14 

sezoane. Teribil. Tinerii jucători ai 

echipei, care aveau atâtea speranțe 

înainte ca LeBron să-i nominalizeze in 

corpore ca fiind transferabili, nu se mai 

simt deloc motivați. Eșec total, deși unii 

spun că ar fi trebuit ca acest lucru să îi 

motiveze. N-a funcționat. Veteranii din 

echipă, care au venit după James în 

speranța unui sezon glorios, abia 

așteaptă să se termine calvarul. Luke 

Walton, care a încercat să construiască 

un nucleu de tineri pentru viitor e din ce 

în ce mai nesigur de postul său. O 

greșeală imensă, cred eu, dacă Lakers 

ar renunța la Walton. Nu în ultimul rând, 

fanii se simt mizerabil și privesc cu jind 

la bannerele din tavan. 

Și parcă nici subiectele preferate ale 

publicațiilor de can-can legate de 

familia Ball nu au mai ieșit atât de mult la 

iveală de când LeBron a poposit în 

orașul îngerilor. 

Totul din cauza unui singur jucător. 

Povara de a fi cel mai bun din lume, 

ceea ce LeBron a dovedit că este în mai 

multe rânduri, nu este ușor de cărat. 

Trebuie să suporți multe, în special 

critici și răutăți. Se pare că, cel puțin în 

acest sezon, LeBron a cedat. 

Va fi nevoie de un sezon 2019-2020 

impecabil pentru a șterge amintirea 

celui actual. Premise sunt, mai ales că 

va fi un draft super interesant și o piață 

de agenți liberi cu nume mari. Să vedem 

însă cine va mai avea curajul să împartă 

vestiarul și banca cu Regele răsfățat al 

NBA. 
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Pag. 14 de Cristina Bălău

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
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Material preluat de Sînziana Staicu, apărut în 

co�dianul „Tribuna”  din 5 octombrie 1989

Sibienii pe podium în R. P. Polonă

După cum scriam într-unul din numerele trecute 

ale ziarului nostru, echipa de baschet Balanța 

C.S.U. Sibiu a efectuat în perioada 1-13 

septembrie, un stagiu de pregă�re în R.P. Polonă, 

par�cip înd ș i  la  ce l  de-al  X I - lea  turneu 

internațional de baschet feminim și masculin dotat 

cu „Cupa Rectorului Universității din Wroclaw”. 

Aflați pentru a treaia oară la acest tradițional 

turneu studențesc, elevii antrenorilor Flaviu Stoica 

și Mircea Vulc au avut de făcut față unor par�de 

dificile, fie că a fost vorba de cele două foarte 

valoroase par�cipante sovie�ce, divizionarele A 

Truko Tallin și Swiesa Wilno, fie de echipele 

poloneze care, din păcate, - cu mici excepții – sub 

privirile impasibile ale unor arbitrii mai puțin 

consacrați, au prac�cat un joc excesiv de dur. Spre 

cinstea lor, echipierii de la Balanța C.S.U Sibiu și-au 

apărat cu responsabilitate șansele reușind să 

reprezinte cu cinste culorile clubului și ale țării 

obținînd locul al II-lea, la egalitate de puncte cu 

cîș�gătoarea turneului.

Jocul echipei a fost unanim apreciat, în special 

pentru varietatea schemelor tac�ce aplicate și 

pentru tehnicitatea lui ridicată. O materializare 

concretă a acestor aprecieri a cons�tuit-o și 

cucerirea de către Mihai Corui a �tlului de „Cel mai 

tehnic jucător al turneului”. Capitolul la care echipa 

noastră s-a dovedit a fi, în con�nuare, deficitară, 

este defensiva.

În cele ce urmează ne propunem o succintă 

relatare a meciurilor turneului, răspunzînd as�el 

solicitărilor primite la redacție din partea 

iubitorilor sibieni ai baschetului.

Balanța C.S.U. Sibiu – Truko Tallin 92-91 (46-49)

„Cel mai frumos meci al turneului. O par�dă de cert 

nivel european.” Acestea sunt aprecierile 

specialiș�lor prezenți la meci, precum și ale presei 

din Wroclaw. A fost într-adevăr o par�dă 

memorabilă, în care ambele echipe au jucat un 

baschet curat, spectaculos, în care schemele 

tac�ce învățate la antrenamente au fost fericit 

completate cu adevărate sclipiri de virtuozitate. 

Pînă în minutul 9 scorul se menține strâns, 

estonienii conducînd în acest moment cu 21-19. În 

următoarele minute sibienii se dezlănțuie, cu Corui 

și Țenter în mare formă și preiau conducerea – 27-

24 min.12 și 31-24 în min. 13. Urmează momente 

mai bune ale baschetbaliș�lor sovie�ci și cu două 

minute înainte de pauză aceș�a egalează la 40, 

pentru ca apoi să termine prima repriză cu scorul 

de 49-46. În repriza secundă sibienii egalează în 

min 27 - 60-60 și preiau conducerea pe care nu o 

mai cedează pînă în min.37 cînd scorul devine 84-

84. O tresărire de orgoliu și cu un minut înainte de 

finalul par�dei conduc cu 92-84. Finalul este 

palpitant, pe fondul pripelii echipei noastre 

jucătorii de la Truko Tallin se apropie la 4 puncte – 

92-88 cu 40 de secunde înaintea s�rșitului par�dei. 

Emoțile sînt mari, dar par�da ia s�rșit cu o 

frumoasă și muncită victorie sibiană la scorul 92-

91. 

O revanșă fără...istoric: Balanța C.S.U. 
Sibiu – Swiesa Wilno – 98-49
Un meci de mare ambiție: Balanța C.S.U. 
– A.Z.S. Wroclaw -74-64
Balanța C.S.U. Sibiu – Turow Zgorele – 
76-79
Balanța C.S.U. Sibiu – Pogon Ruda Slask 
– 85-75.
În urma acestor rezultate sibienii au urcat 
pe treapta a doua a podiumului. Un 
turneu u�l, ca și în�lnirile amicale care au 
urmat. Sperăm ca acesta să-și arate 
roadele în actuala ediție de campionat.
Octavian RUSU 

Istoria baschetului sibian
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