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 „Sezonul acesta îmi propun să fac mai mult decât în 
                                                                         sezonul precedent”
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SEZONUL 2019-2020- SEZONUL REGULAT – FAZA 1
LNBM, Grupa A , Etapa a 2 a, 18.10.2019-20.10.2019

BCMU FC Argeș Pitești vs U-Banca Transilvania Cluj-Napoca
SCM Timișoara vs SCMU Craiova
CSM CSU Oradea vs Dinamo Știința București
BC CSU Sibiu vs CSA Steaua Bucuresti

ŞTIRI PE SCURT
ÎNFRÂNGERE ÎN BĂNIE!

Galben albaștrii au debutat cu stângul în debutul campionatului. Jucătorii antrenați de 
Dan Fleșeriu au cedat cu 74-75 în fața celor de la SCMU Craiova. Berry Stewart a ratat o 
aruncare din spatele semicercului în ultima secundă, aruncare ce putea să ne aducă 
două puncte în plus pe tabelă și, implicit, victoria. Cel mai bun marcator al echipei 
noastre a fost power-forward-ul Isaiah Philmore, cu 22 de puncte.

REVENIM ACASĂ!
Întâlnim în această seară revelația CSA Steaua care a obținut o victorie neașteptată în 
fața celor de la CSM Oradea, scor 85-83. Elevii lui Cătălin Burlacu au avut o prestație 
peste așteptări, remarcându-se Harell cu 25 de puncte.
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CSA STEAUA BUCUREȘTI

# Alex Hărănguș
# Radu Voinescu
4. Andrei Mandache
6. Ștefan Daniel Maine
7. Robin Mandisodza
13. Strahinja Jovanovic
14. Radosav Spasojevic
18. Radu Virna
19. Mihai Gavrilă
23. Karlo Vragovic
25. Ronnie Harrell Jr
33. Keith Clanton

Antrenor: Cătălin Burlacu

LOTURI ECHIPE
BC CSU SIBIU

0. Randal Falker
4. Lucas Tohătan
8. Aurelian Gavriloaia
10. Jared Jordan
11. Andi Călin
12. Robert David Stan
13. Cristian Cerbu
14. Rolland Török
20. Chris Cooper
22. Barry Stewart
25. Jordan Chatman
31. Isaiah Philmore
33. Engi Rosenfeld David
Antrenor: Dan Fleşeriu
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Dan Fleșeriu : 
Material realizat de Ana Duțu

După patru sezoane consecutive petrecute la cârma lui 

BC CSU Sibiu ați decis să parafați o nouă înțelegere 

pentru următorii trei ani cu posibilitate de prelungire. Ce 

v-a determinat să rămâneți alături de BC CSU Sibiu și ce 

a  a juns  să  însemne această  ech ipă  pent ru 

dumneavoastră? 

Unul dintre motivele pentru care am decis să continui alături 

de BC CSU Sibiu este faptul că am simțit că nu mi-am făcut 

treaba până la capăt și nu am obținut locul întâi în 

campionat. Sunt convins că putem face mai mult de atât și că 

putem ajunge în situația de a câștiga o medalie. 

Deocamdată am ajuns în finală, însă nu am reușit să o și 

câștigăm. Un alt motiv pentru care mă aflu încă aici este 

faptul că această echipă este condusă de o organizație 

corectă și destul de bine pusă la punct. Bineînțeles că 

întotdeauna este loc de mai bine, însă acesta este unul 

dintre cluburile cele mai importante din România. Suporterii 

și atmosfera minunată pe care aceștia o creează în jurul 

echipei sunt alte aspecte care m-au influențat în luarea 

deciziei. Motivul principal rămâne totuși faptul că nu am 

reușit să câștigăm finala sezonul trecut. 

La interviul precedent îmi spuneați că „este obligatoriu 

ca anul acesta să obținem o medalie” și ați obținut-o. 

Care  es te  ob iec t i vu l  ech ipe i  ș i  imp l i c i t  a l 

dumneavoastră personal în actuala ediție de 

campionat?

În sezonul acesta îmi propun să fac mai mult decât în 

sezonul precedent, ceea ce nu va fi deloc ușor. Mai mult 

decât să joci Cupa României și să ajungi în finală, nu se 

poate. Câștigarea finalei nu ți-o poate garanta în schimb 

nimeni. Poți să transferi cei mai buni jucători din lume și tot 

nu ai nici o garanție. Totul este să ajungi acolo, să ai toți 

jucătorii sănătoși, să ai un raport de forțe echilibrat și să ai 

bineînțeles și puțin noroc. Noi vom încerca în mod evident să 

facem mai mult decât în sezonul trecut, însă va conta foarte 

mult și cât de bine și-au construit echipele celelalte cluburi. 

Dacă, pe hârtie cel puțin, U-BT Cluj-Napoca rămâne echipa 

favorită la titlu, CSM CSU Oradea este în continuare o 

echipă extrem de periculoasă ce și-a păstrat aceeași 

formulă de joc, BC CSU Sibiu este cea de-a treia favorită la 

câștigarea titlului. Nu trebuie să pierdem din vedere nici 

faptul că Steaua, Craiova și Piteștiul și-au întărit foarte mult 

echipele. Nu cred că sezonul acesta vor mai fi echipe care să 

domine campionatul așa cum am făcut-o noi sezonul trecut. 

În sezonul 2017-2018 ați prezentat publicului sibian un 

lot matur, iar în 2018-2019 ați transferat foarte mulți 

jucători tineri datorită regulii U23. Îmi puteți vorbi 

despre strategia care a stat la baza creării lotului în 

acest sezon?

Pe parcursul celor patru ani am încercat să devenim din ce 

„Sezonul acesta îmi propun să fac mai 
mult decât în sezonul precedent”
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 ce mai puternici atât sub coș cât și la nivelul conducătorilor 

de joc și să creștem forța și viteza. Am avut și minusuri cum 

ar fi aruncarea de la distanță sau tehnica individuală. S-a 

întâmplat de multe ori sezonul trecut să pierdem meciuri 

decisive pentru că adversarii ne-au găsit punctele slabe. O 

schimbare majoră față de anul trecut este faptul că vom avea 

conducători de joc cu o tehnică individuală mai bună și cu un 

shoot mai bun. Nu vom mai fi însă la fel de puternici ca în 

sezonul precedent. Va trebui să găsim soluții și să facem o 

apărare bună spre foarte bună fără de care nu putem 

pretinde că se poate câștiga campionatul. 

Ce identitate ați încercat să-i conturați echipei BC CSU 

Sibiu în acest sezon?

Așa cum spuneam, sezonul acesta avem o tehnică 

individuală mai bună și un shoot mai bun. Este doar o 

chestiune de timp până vom face ca jucătorii să colaboreze 

și acest lucru se va vedea atunci când pivoții vor primi mai 

multe mingi sub panou și vor avea mai multe acțiuni 

individuale. Vom avea astfel mai multe arucări de la linia de 

trei puncte pentru că celelalte echipe se vor focusa pe pivoții 

noștri. Sper să reușim să ne păstrăm viteza de joc pe care 

am avut-o în anii precedenți, astfel încât atunci când echipa 

adversă reușeste să ne taie viteza, având conducători de joc 

mai experimentați și cu o tehnică mai bună de dribling și de 

pasare, să reușim să găsim soluții colective prin care să 

desfacem apărarea adversă. 

Plecările lui Moneya Pratt și Justas Tamulis la SCM U 

Craiova și respectiv BCM U FC Argeș au fost o surpriză 

pentru suporterii sibieni. Îmi puteți vorbi despre 

motivele care au dus la încetarea colaborării cu acești 

jucători?

Absolut toți jucătorii străini din sezonul trecut au primit oferte 

de a rămâne la Sibiu înainte de semifinală. Mai exact, după 

primul tur de playoff s-au făcut oferte concrete atât din punct 

de vedere financiar cât și al celorlate condiții. Jucătorii au 

avut termen de a da un răspuns până la sfârșitul lunii iunie. 

Au avut astfel o perioadă de trei săptămâni în care au putut 

să caute și alte variante în afară de noi. Fiecare jucător a 

primit o creștere financiară corectă în funcție de creșterea 

noastă bugetară. Răspunsurile lor până la data de 30 iunie 

nu au fost pozitive. Jucătorii au continuat să caute echipe, iar 

noi după această dată am început să negociem cu jucători 

noi. La 15 iulie eram deja în discuții avansate cu Jared 

Jordan și Barry Stewart. La sfârșitul lunii iulie, atunci când au 

intrat în panică crezând că nu-și vor mai găsi echipe, vechii 

jucători ne-au contactat și ne-au spus că doresc să se 

reîntoarcă, însă era prea târziu. Evident că i-am dorit înapoi 

pe Pratt, pe Tamulis și chiar și pe Laser și Kevin Hardy, însă 

s-au hotărât prea târziu. Noi chiar nu puteam aștepta pănă în 

august. În ceea ce-l privește pe Mirel Dragoste, acesta și-a 

dorit un rol mai important decât cel pe care i-l puteam oferi 

noi și s-a orientat către un club care nu avea un jucător 

român important și care putea să-i ofere mai multe minute de 

joc. La Timișoara are un contract bun și rolul pe care și  l-a 

dorit. Dragoș Gheorghe, Alex Varga și Wilhelm Brosser nu 

au mai primit oferte din partea clubului nostru. 

Un mesaj pentru suporterii sibieni, acum la început de 

sezon.

Ca în fiecare an, vă invit să veniți la meciuri. Mă bucur că ați 

fost prezenți într-un număr foarte mare la meciul din 

SuperCupă. Îmi pare însă extrem de rău că nu am reușit să 

ducem jocul bun până la capăt și să câștigăm al doileu trofeu 

într-un singur an calendaristic. Vă rog să aveți răbdare cu noi 

și să ne acordați încrederea voastră. Avem jucători noi și de 

calitate care au nevoie de timp să joace bine împreună. 

Probabil că vom mai avea probleme până în noiembrie-

decembrie ca în fiecare an, dar sunt convins că având 

suporterii alături vom reuși să jucăm din nou pentru niște 

trofee. 

Interviul integral poate fi citit pe  www.csufans.ro



Te rog să ne spui câteva noutăți despre 
Andrei Mandache.
O noutate ar fi că împreună cu familia am 
vizitat Canada pentru prima dată și a fost o 
experiență extraordinară. Chiar dacă trecuse 
ceva timp de când Toronto Raptors a câștigat 
trofeul, încă se mai simțea acel vibe prin tot 
orașul Toronto, peste tot pe unde mergeam 
erau bannere și tot felul de chestii legate de 
acest eveniment istoric.
Am observat că în ultima perioada ai 
promovat intens un nou produs pentru 
recuperare, ce poți să ne spui despre 
acesta? Ce beneficii are?
Da, așa este, am promovat un produs pe 
nume Recovery Pump care sporește 
c i r cu la ț i a  sangv ină  p r in  compres ia 
secvențială, restabilește aportul de oxigen și 
îndepărtează eficient acidul lactic de la nivel 
muscular format în urma efortului fizic intens, 
ajutând astfel într-o refacere musculară mai 
rapidă și eficientă. Cu sinceritate îmi pare rău 
că am așteptat atât pentru a simți cu adevărat 
ce înseamnă o recuperare serioasă imediat 
după antrenament/meci. Pe această cale țin 
să le mulțumesc celor de la InaMedicalSport, 
în  specia l  lu i  Andrei  St îngă,  pentru 
introducerea acestui produs pe piața 
românească.

Anul 
acesta îl vei avea antrenor pe Cătălin 
Burlacu. Cum ți se pare ca antrenor și cum 
crezi că se va descurca în această funcție?
Exact cum am spus și acum câteva zile pentru 
o altă publicație, este un antrenor tânăr, 
modern care împreună cu atitudinea lui de 
luptător incontestabilă va reuși să facă față cu 
brio acestei noi funcții.

Echipa a fost schimbată aproape în 
totalitate, cum crezi că va arăta echipa în 
acest sezon?
Sincer, cred că o să fim o echipă solidă, în 
special pentru că acum avem toate posturile 
acoperite. Rămâne să vedem cum vor evolua 
lucrurile, sezonul abia a început și mai este 
drum lung până cănd toate echipele vor 
evolua la adevărata lor valoare. Odată ajunși 
acolo o să vedem ce se va întâmpla mai 
departe, este important să mergem pas cu 
pas.

Pag. 6 Material realizat de Alexandra Savu

ANDREI MANDACHE:
„Cei mai buni să câștige! ”
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Ce obiectiv personal ai în acest nou 
sezon? Dar ce obiectiv are Steaua 
București în acest sezon?
Singurul obiectiv personal pe care mi-l propun 
în fiecare an este acela de a fi sănătos, în rest 
obiectivele echipei au primat întotdeauna. 
Anul acesta vrem să avem un parcurs mai 
lung, să intrăm în top 6, iar odată ajunși acolo 
o să vedem ce se va întâmpla mai departe, 
este important să mergem pas cu pas.

Ai jucat de-a lungul carierei împotriva 
multor jucători străini în campionatul 
românesc, cine te-a impresionat cel mai 
mult și de ce? 
Will Franklin pentru faptul că este un adevărat 
lider care știe să își pună colegii în valoare și 
să țină o echipă legată indiferent de situație. 
Pot spune că am învățat multe din acest punct 

de vedere de la el în perioada petrecută 
împreună. Cred că pe lângă munca depusă 
de mine, ce am învățat pe parte de leadership 
de la el m-a propulsat spre această perioadă 
în care am fost căpitan la națională, la Oradea 
și acum la Steaua.

Imaginează-ți că ești antrenorul unei 
echipe din România și  trebuie să 
alcătuiești primul 5, dar fără jucătorii de la 
Steaua București. Cum ar arăta o astfel de 
echipă?
PG: Paul Helcioiu
SG: Levin Szijarto
SF: Toni Alexe
PF: Cătălin Burlacu
C: Virgil Stănescu
Merg pe mâna românilor.



Ce preferă să facă Andrei Mandache în 
timpul liber?
Prefer să îmi petrec timpul cu familia, să mă 
joc cu copiii pe PS, să mergem la filme, prin 
p a r c u r i ,  s ă  i e ș i m  î n  o r a ș ,  s ă  n e 
plimbăm/mâncăm împreună cu prietenii. 
Toate zilele/momentele libere pe care le am, 
mă dedic lor trup și suflet pentru că după tot 
acest timp, în care ei și-au sacrificat viețile lor 
personale ca să vină după mine peste tot pe 
unde am jucat, consider că este momentul să 
le ofer și eu ceva înapoi.

Ne poti spune o întâmplare haioasă pe 
care ai trăit-o de când joci pentru Steaua 
București?
Întâmplare haioasă a fost la unul dintre 
antrenamente, când la un concurs de aruncări 
au pierdut niște colegi și au trebuit să danseze 
preț de câteva minute în fața tuturor care erau 
în sală și dacă nu mă înșel era ceva melodie 
populară. (râde)

Având în vedere ca ați debutat din nou cu 
dreptul în noul sezon, cu o victorie 
împotriva campioanei, cum crezi că se va 
desfășura următorul meci, împotriva 
echipei CSU SIBIU?
Va fi un meci foarte interesant, mai ales că 
majoritatea colegilor mei vor face cunoștință 
cu atmosfera de la Sibiu pentru prima dată. Un 
duel între două echipe cu apărări agresive, un 
joc spectaculos în viteză. Cei mai buni să 
câștige.

Te rog să le transmiți un mesaj suporterilor 
sibieni. 
Chiar dacă nu sunt prea agreat în ultima 
perioadă prin sală pe la Sibiu, nu pot decât să 
îi felicit pe toți pentru modul în care își susțin și 
iubesc echipa și, de ce nu, să continue tot așa 
pentru că este un plus pentru spectacol și 
baschetul românesc.



Material realizat de Traian Petru

S i b i a n u l  S e b a s t i a n  C o s t e i u  a 
reprezentat România la Campionatul 
Mondial U23 de baschet 3x3, care s-a 
desfășurat în perioada 2-6 Octombrie 
în Lanzhou, China. 
Sebastian a avut o prestație foarte bună la 
acest Campionat Mondial, atât din punct 
de vedere ofensiv, dar mai ales din punct 
de defensiv, el fiind un factor determinant 
pentru echipa României pe întreg 
parcursu l  foar te  bun la  această 
competiție, culminând cu o victorie 
istorică asupra echipei naționale a 
Statelor Unite ale Americii.
Prin prezența și jocul arătat la acest 
Campionat Mondial, tânărul Sebastian 

Costeiu, în vârstă de doar 20 de ani, 
demonstrează că este unul dintre cei mai 
promițători atleți sibieni, el situându-se la 
finalul sezonului competițional de baschet 
3x3 pe locul 1 în România, conform 
ierarhiei FIBA 3x3 și pe locul 40 mondial la 
categoria U23.
A fost un sezon remarcabil pentru tânărul 
sibian care a reușit să urce mai mult de 30 
de poziții în ierarhia FIBA 3x3 la nivel 
național, el fiind un exemplu că prin multă 
muncă și determinare poți deveni cel mai 
bun și este un model de urmat pentru 
noua generație de sportivi sibieni. 
Felicitări Sebastian Costeiu!

Sibiul în elita baschetului 3x3
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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 

 

Material realizat de Călin Găvozdea

Avancronica etapei a II-a

BC CSU Sibiu (0/1) - CSA Steaua 
București (1/0)
Cele două combatante pornesc de pe poziții 
opuse, chiar și starea de spirit fiind diferită, 
bucureștenii venind la Sibiu după victoria 
importantă împotriva campioanei, iar CSU 
după înfrângerea din Bănie în fața echipei 
care pare să creeze un complex, în ultimii ani 
CSU impunându-se rareori la Craiova. 
Contabilizând și înfrângerea din Supercupa 
României, Sibiul a suferit înfrângeri în 
primele două partide ale sezonului și își 
dorește prima victorie. Din fericire, Dan 
Fleșeriu are la dispoziție întregul lot de 
jucători, Philmore arătând o formă deosebită, 
o posibilă abordare fiind construcția atacului 
în jurul lui. Chiar mai mult decât sezonul 
precedent, CSU se bazează pe oamenii 
mari, iar în apărare acest lucru are rezultate 
scontate, în schimb pe faza ofensivă aceștia 
au nevoie de un sprijin consistent prin 
aruncări precise de la semidistanță și 
distanță, aspect care ar trebui să se 
îmbunătățească de la meci la meci, 
potențialul fiind mare la aceste procedee. 
Steliștii au schimbat din temelii banca 
tehnică și au adus un antrenor-debutant în 
prima ligă, dar cu o vastă experiență ca 
jucător, Cătălin Burlacu. Acesta a adus un 
suflu nou și se bazează pe Andrei Mandache 
să fie vocea antrenorului în teren. De altfel, 
Mandache și Vârnă sunt singurii jucători 
păstrați față de sezonul precedent, iar 
achizițiile straniere par a fi de calitate 
superioară, Harell și Clanton dominând lupta 
sub panou cu puternicii pivoți ai campioanei, 
iar Spasojevic și Jovanovic punându-se 
mereu în slujba echipei. Se anunță un meci 
strâns în care cel mai longeviv jucător al 
Sibiului – suporterul - trebuie să fie la înălțime 
și să "joace" bine tot meciul. Pronostic: 1

BCM U FC Argeș Pitești (1/0) - U BT Cluj-
Napoca
Argeșenii au reușit un meci foarte bun în 
prima etapă la Timișoara, câștigând fără 
emoții după un meci controlat de la cap la 
coadă, în condițiile în care un jucător a lipsit 
(Sturanovic), iar altul a fost total ieșit din 
formă (Tamulis). Chiar dacă timișorenii au 
făcut un meci modest, piteștenii au 
impresionat prin jocul de pase etalat și prin 
apărarea bună care a lăsat puține variante 
adversarului. Clujenii sunt la a doua 
deplasare consecutivă după cea de la 
București soldată cu o victorie în sala 
Dinamo și la al treilea meci oficial al 
sezonului, primele două fiind de calificare în 
grupele Europe Cup, dar acestea nu i-au 
întrebuințat pe titularii obișnuiți, staff-ul 
tehnic apelând la mulți jucători de rezervă. 
Indiferent de componențele echipelor și de 
forma de moment, duelurile dintre cele două 
formații au suscitat în ultimii ani un viu interes 
și au oferit spectacole de calitate, unele 
meciuri încheiându-se după prelungiri, astfel 
că este de așteptat ca meciul de azi să nu 
facă excepție. Pe de o parte gazdele doresc 
să arate că victoria detașată de la Timișoara 
nu a fost o întâmplare, iar oaspeții sunt 
obligați să confirme statutul de principală 
candidată la titlu, mai ales prin lotul de 
jucători proaspăt format. Argeșenii par a 
avea un mic avantaj prin omogenitatea 
superioară datorată unui număr mai mare de 
jucători care au rămas la echipă din sezonul 
anterior. Pronostic: 1
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SCM Timișoara (0/1) - SCM "U" Craiova 
(1/0)
Primul meci al gazdelor a fost o dezamăgire 
atât pentru noul antrenor Petricevic, cât și 
pentru suporterii bănățenilor. Cu siguranță, 
pentru banca tehnică, prestația echipei este 
un semnal de alarmă, cu atât mai mult cu 
cât pe tot parcursul meciului timișorenii nu 
au reușit să se apropie de adversar, iar 
ofensiva a arătat carențe mari. Este evident 
că relațiile de joc încă nu sunt formate și mai 
este nevoie de timp pentru omogenizare, o 
posibilă abordare a acestei înfruntări fiind 
jocul bazat pe calitățile individuale ale unor 
jucători precum Komatina, Brown sau 
Mirkovic. Probabil că săptămâna aceasta s-
a lucrat serios la acest capitol. Oltenii vin în 
Banat cu moralul ridicat după victoria 
împotriva Sibiului, mai ales că noile achiziții 
s-au achitat foarte bine de sarcini și au avut 
linii statistice bune, iar jocul de echipă a fost 
consistent. Cu certitudine, moralul lor este 
la cote înalte după victoria împotriva 
vicecampioanei și obiectivul este victoria. 
Pronostic: 2

CSM CSU Oradea (0/1) - CS Dinamo 
Bucureşti (0/1)
La fel ca sezonul trecut, bihorenii au început 
campionatul cu o înfrângere împotriva 
Stelei, deși pornea ca favorită. De cealaltă 
parte, Dinamo și-a vândut scump pielea în 
fața clujenilor, a reușit să înscrie 90 de 
puncte echipei ardelene, dar a primit 100, 
scor care arată atât forța ofensivă a 
bucureștenilor (mai ales prin trio-ul Jeremic, 
Milutinovic, Cane, sprijiniți de veteranul 
Barro), cât și carențele defensive (numărul 
mic de recuperări, dar mare de faulturi). 
Campioana nu concepe a doua înfrângere 
consecutivă și se bazează pe experiența și 
omogenitatea superioare adversarei și, 
desigur, pe suportul fidelului public. 
Dinamoviștii vor încerca să producă 
surpriza bazându-se pe exuberanța tinerilor 
Badiu și Andrei și pe experiența cuplului 
Barro - Jeremic, dar vor avea o misiune 
extrem de dificilă, Zekovic, Markovic fiind 
stâlpii apărării sub panou, un atu al 
oaspeților fiind aruncările de la distanță 
care în prima etapă au dat randament bun. 
Pronostic: 1
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Cei mai lOngevivi jucători angrenați la ora 
actuală în Euroliga masculină

Euroliga masculină se află la cea de-a 20-a 
ediție din istoria modernă. Mai exact, este 
cel  de-a l  20- lea sezon din istor ia 
Euroleague Basketball. La startul acestei 
campanii se aliniază o serie impresionantă 
de jucători cu bogată experiență în cea mai 
sol ic i tantă  ș i  va loroasă înt recere 
baschetbalistică pe bătrânul continent.
Cine sunt veteranii Euroligii masculine? Lista 
este generoasă și cuprinde o serie de 
baschetbaliști proveniți de pe diferite 
meleaguri, însă e limpede că cele mai 
frecvente nume provin din Spania, Grecia, 
Rusia și Lituania. Alături de aceștia întâlnim 
baschetbaliști originari din America cu 
legitimare la formațiile din competiția supremă 
a Europei în stagiunea recent demarată. Nu 
mai puțin de șase jucători sunt angrenați în 
ediția 2019/20 a Euroligii masculine și au 
acumulat în prealabil cel puțin 12 sezoane în 
această întrecere.
Paulius Jankunas, pivotul lituanian al lui 
Zalgir is Kaunas, respect iv Georgios 
Printezis, pivotul elen al lui Olympiacos Pireu, 
sunt cei doi jucători aflați la cel de-al 17-lea 
sezon în Euroliga masculină. Primul are deja 
15 sezoane alături de actuala sa echipă și unul 
cu Khimki Moscova. El a jucat deja în actuala 
ediție a Euroligii, acesta fiind al 16-lea său an 
în competiția supremă alături de echipa al 
cărei căpitan este. Cel din urmă se află la al 15-
lea sezon alături de Olympiacos Pireu, 
perioadă intercalată de două sezoane jucate 
alături de Unicaja Malaga.
Felipe Reyes este jucătorul în activitate cu 
cele mai multe meciuri disputate în Euroligă. 

"Gladiatorul" se află la cel de-al 16-lea sezon 
în această competiție, al 15-lea cu Real 
Madrid. În total a disputat 345 meciuri în 
Euroleague Basketball. Reyes a debutat în 
această întrecere alături de Estudiantes 
Madrid.
Andrei Vorontsevich și Vassilis Spanoulis 
parcurg cel de-al 14-lea sezon. Rusul a jucat 
toate aceste sezoane alături de CSKA 
Moscova, fiindu-i căpitan o perioadă. În 
schimb, Spanoulis are patru sezoane în 
Panathinaikos Atena, fiind la cel de-al 10-lea 
sezon alături de Olympiacos Pireu.
Olympiacos Pireu nu este singura echipă cu 
mai mulți jucători foarte experimentați în 
componență. O altă astfel de echipă este Real 
Madrid. Sergio Llull se află la cel de-al 13-lea 
sezon în Euroliga masculină, toate alături de 
echipa din capitala Spaniei.
CSKA Moscova este o altă echipă cu mai mulți 
jucători autohtoni extrem de rutinați. Formația 
din capitala Rusiei îl are în componență pe 
Nikita Kurbanov. El parcurge al 11-lea sezon 
în competiția supremă. De notat că Nikita a 
avut șase sezoane cu CSKA la începutul 
carierei, după care a parcurs trei sezoane la tot 
atâtea echipe diferite în EuroCup, pentru ca în 
2015 să se întoarcă la formația cu care a 
câștigat Euroliga de patru ori în carieră!
James Gist este cel mai longeviv jucător 
american aflat în Euroligă la ora actuală. 
Legitimat în prezent la Steaua Roșie Belgrad, 
acesta vine după aproape șapte ani alături de 
Panathinaikos Atena. În prealabil a jucat 
pentru Fenerbahce Istanbul și Unicaja 
Malaga. 



Gist este la cel de-al 11-lea sezon al carierei 
sale în Euroliga masculină.
Al 2-lea cel mai longeviv jucător american, 
aflat la ora actuală în Euroligă, este căpitanul 
actual al lui CSKA Moscova. Numele lui este 
Kyle Hines. Se află la cel de-al 10-lea sezon în 
Euroligă, câștigând deja competiția de patru 
ori (de câte două ori cu Olympiacos și CSKA).
În această toamnă s-a consemnat o revenire 
importantă la nivel de Euroligă. Este vorba 
despre argentinianul Luis Scola. Acesta a 
parcurs șapte sezoane în competiția supremă 
de pe bătrânul continent după care a petrecut 
un deceniu în NBA. Drumul său a cuprins două 
sezoane în China, iar acum evoluează pentru 
AX Olimpia Milano. Scola este indiscutabil cel 
mai important jucător originar din America de 
Sud angrenat în ediția 2019/20 a Euroligii 
masculine.
Antrenorul cu cea mai îndelungată activitate în 
Euroliga masculină este și cel mai titrat dintre 

ei. Zeljko Obradovic parcurge cel de-al 18-
lea sezon din totalul posibil de 20 ediții în 
competiție de la preluarea ei de compania 
Euroleague Basketball. Originar din Cacak, 
Obradovic a petrecut 13 sezoane alături de 
Panathinaikos Atena. Nu mai puțin de 11 dintre 
ele s-au consemnat în Euroleague Basketball. 
Sârbul se află la cel de-al 7-lea sezon 
consecutiv la cârma lui Fenerbahce Istanbul, 
formație cu care a câștigat deja un trofeu de 
Euroligă.
O însemnată parte a celor enumerați mai sus, 
în pofida vârstei înaintate, continuă să fie 
piese de bază la propriile echipe și sunt 
componenți de bază, respectiv membri de 
seamă în rotația propriei echipe. Totodată, 
sunt nume de care vom auzi de-a lungul 
acestei stagiuni la cel mai înalt nivel posibil 
existent în baschetul de pe bătrânul continent.
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Zion Williamson a disputat primele trei 
meciuri în NBA la momentul la care 
redactez acest articol. 77 de puncte cu un 
procentaj de 80 la sută la aruncările din 
acțiune!!! Trei victorii pentru Pelicans. Da, 
e presezon, jucătorii abia intră în ritm, nu 
forțează, se rulează playbook-uri, se învață 
trasee pe teren. 
Dar dacă până acum așteptările legate de Zion 
erau uriașe, după aceste trei meciuri au atins 
stratosfera. Oare cât de bun poate să fie acest 
puști de 19 ani cu un fizic care combină forța 
sub panou a lui Shaquille O'Neal, cu agilitatea 
lui Kevin Durant și cu viziunea în joc a lui 
LeBron James? 
Acțiunile sale ofensive erau impresionante 
încă din colegiu. Dar să îl vezi la 19 ani 
spulberând totul în jur cu plasamentul său în 
spațiul de trei secunde, ajutat de explozia 
fantastică din gambe de la chiar primele 
meciuri în NBA este ceva fantastic. 
Probabil că dacă un artist s-ar apuca să creeze 

o serie de benzi desenate despre baschet, 
eroul principal ar trebui să aibă în primul rând 
fizicul lui Zion. Apoi, dincolo de calitățile 
atletice, Williamson aduce în prim plan și un IQ 
baschetbalistic rar întâlnit la această vârstă. 
Maturitatea rezultă din acțiunile sale, înțelege 
exact care sunt atuurile sale și nu iese din 
schemă, iar în aceste prime trei meciuri 
majoritatea aruncărilor nu au fost hazardate și 
au venit în sprijinul echipei. 
Practic Williamson se pare că are capacitatea 
de a domina un meci fiind în același timp 
elementul individual cheie al celor de la 
Pelicans, dar și coechipierul altruist care nu 
strică jocul echipei, ceea ce este atât de rar în 
orice sport de echipă nu doar în baschet. 
Williams e aproape imposibil de oprit în 
tranziție și sub panou, mai ales că este și un 
săritor de pe două picioare, are un joc de pase 
excelent iar apărările vor fi sub asediu 
permanent: fie vor faulta, fie dacă vor dubla, 
vor rămâne descoperite la perimetru. 

Zionesque. Spectacolul abia a început
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Desigur, sunt aspecte unde Zion va trebui să 
lucreze din greu: aruncările de la distanță și 
apărarea. Amândouă lipsesc încă din arsenal. 
Shooter cu sub 35 la sută procentaj de la mare 
distanță și un apărător care momentan se 
bazează exclusiv pe calitățile atletice 
uluitoare. Aceste aspecte vor fi puse sub 
microscop de către adversari și strategiile se 
vor baza pe atragerea lui Zion în afara zonelor 
de confort, pentru a-l provoca să facă repede 
faulturi și a-l forța să fie nevoit să paseze sau 
să ia asupra-și aruncări riscante. 
Doar dacă ne gândim la transformările prin 

care a trecut jocul lui Blake Griffin, devenit 
dintr-o bestie sub panou un all-around player 
mai mult decât decent, chiar periculos pe 
alocuri la perimetru, și ne putem da seama că 
limita lui Zion, îndrumat așa cum trebuie, este 
undeva mult deasupra One Shell Square, cea 
mai înaltă clădire din New Orleans. Rămâne 
de văzut ce limite are corpul extraterestru al lui 
Zion Williamson. Cât de bine va rezista 
anduranței celor 82 de meciuri ale unui sezon 
regulat. Dar pregătiți-vă să auziți cât mai des 
acest cuvânt: 
Zionesque! Spectacolul abia a început. 
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Material preluat de Sînziana Staicu, 
a p ă r u t  î n  c o t i d i a n u l  „ Tr i b u n a 
Sporturilor”  din 12 martie 1990

Sibienii continuă să rămână neînvinşi în 
acest retur
Balanța C.S.U. – Dinamo Bucuresti 79-76

Sala ( dacă aceasta se poate numi aşa) 
arhiplină, atmosfera de mare derby, 
recital extraordinal al galeriei noastre, 
victorie mare, obținută la capătul unei 
lupte epuizante, dîrze, exprimată însă, 
într-un frumos spectacol sportiv. Oricât 
am căuta o concluzie mai bună pentru 
acest joc, nu vom găsi una mai fericită 
decât cea sugerată de minunații suporteri 
ai echipei: „Festival, festival – C.S.U. dă 
recital”. Cu un singur amendament, şi 
anume că „instrumentele” orchestrei s-au 
„dezacordat” puțin în final. 

După o scurtă perioadă de tatonare, 
echipierii de la Balanța C.S.U. Sibiu se 
arată hotărâți a tranșa disputa în favoarea 
lor. Dar nu a fost uşor. Ei conduc în min. 7, 
cu 17-9, dar în următoarele două minute 

se pripesc în atac, ratează nepermis şi, în 
min. 9, scorul înregistrat pe tabela de 
marcaj arată 17-15 si apoi 17-18. De la 
ega lu l  23-23 d in  min .  10,  e lev i i 
antrenorului Flaviu Stoica şi Mircea Vulc 
se detasează clar, conduc în ultimul minut 
de joc al primei reprize cu 14 puncte, dar 
primesc două cosuri şi astfel, prima parte 
a jocului se încheie cu 49-39.

Gazdele încep în forță repriza secundă şi 
în min. 25 conduc cu 62-45. Partida ia 
sfărşit cu o victorie pe deplin muncită şi 
meritată a gazdelor. Întreaga echipă şi 
conducerea ei tehnică merită toate 
felicitările pentru această a şasea victorie 
consecutivă, în acest retur. Am mai 
semnala faptul că defensiva sibiană a 
ştiut să-i anihileze pe cei doi giganți ai 
oaspeților, Vinereanu si Popa, dar în mai 
mică măsură au reuşit să o facă cu Dan 
Niculescu, care, la 37 de ani, a jucat un 
meci întreg marcând 30 de puncte. 
Despovărați de orice fel de presiuni arbitrii 
Georgiu şi Balesescu au oferit un 
exemplu de prestație autoritară ş i 
obiectivă.

Material scris de Octavian Rusu

Istoria baschetului sibian
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