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BCMU FC ARGEȘ PITESTI - DINAMO BUCUREȘTI
CSA STEAUA BUCUREȘTI - U BT CLUJ
CSM ORADEA – SCMU CRAIOVA
BC CSU SIBIU - BC TIMIȘOARA

LOTURI ECHIPE
BC CSU SIBIU
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3.Radu Paliciuc
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

ŞTIRI PE SCURT
O victorie mult așteptată!
Reușim o victorie extrem de importantă în Trivale, etapa trecută. Jucătorii lui Dan 
Fleșeriu au început bine partida distanțându-se la diferență de câteva posesii. Gazdele 
au revenit, ba chiar au trecut în avantaj. În sfertul 4 galben-albaștrii s-au distanțat decisiv 
și au câștigat partida cu scorul de 77-59.
Top marcatori :      1. A Milutinovic 18,67 pct/meci 
                             2. R.Spasojevix 18,50 pct/meci
                             3. P.Rochard II  18,00 pct/meci

BC TIMIȘOARA
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Terrell Brown
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Mirel Dragoste
Troy Chissell Franklin Jr
Amaury Roland Gorgemans
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Material realizat de Ana Duțu  

Barry Stewart:
 „Va fi un sezon solicitant și provocator”

Ce le-ai povesti suporterilor sibieni 
despre omul Barry Stewart?

Numele meu este Barry Stewart, sunt născut 
pe 4 februarie 1988, am 31 de ani și sunt 
originar din Shelbyville, Tennessee, Statele 
Unite. Am un frate cu 9 ani mai mare decât 
mine pe nume Joshua care mi-a dat mari 
bătăi de cap pe terenul de baschet atunci 
când eram copii. După terminarea liceului am 
părăsit orașul natal și m-am mutat în 
Mississippi unde am studiat Tehnologia 
Informației (IT) la University of Mississippi. 
Mi-ar plăcea foarte tare să activez în acest 
domeniu după încheierea carierei sportive. 
Nu exclud nici varianta de a lucra ca antrenor 
după ce mă voi retrage. Între timp mă bucur 
de cariera mea în baschet și de tot ceea ce 
îmi oferă viața peste ocean. În timpul liber îmi 
place să urmăresc programele de sport, să 
joc jocuri video și să citesc. Cititul este o 
pasiune pe care am început să o cultiv recent, 
odată cu înaintarea în vârstă. 

La ce vârstă și în ce împrejurări ți-ai 
descoperit pasiunea pentru baschet?

Aveam 3-4 ani când mama mea mi-a făcut 
cadou o minge de baschet. Îmi povestește că 
de atunci nu am mai lăsat mingea din mână și 
că mă uitam la televizor și încercam să imit 
ceea ce vedeam. Când am mai crescut 
mergeam în curtea din spatele casei noastre 
și jucam baschet cu familia mea. Fiind cel mai 
mic, luam întotdeauna bătaie, dar acest lucru 
nu a făcut decât să mă motiveze. La 7-8 ani 
am început să joc baschet organizat și l-am 
avut antrenor pe tatăl meu până la vârsta de 
12 ani. În clasa a 6-a făceam deja parte din 
echipa de baschet a școlii. Am continuat să 

joc baschet atât în liceu cât și în colegiu 
pentru University of Mississippi.

Unde ai mai jucat înainte de a semna 
contractul cu BC CSU Sibiu?

Mi-am început cariera internațională în 2010 
în Germania, unde am evoluat pentru TBB 
Trier. Am rămas în Germania trei sezoane 
consecutiv. În 2011-2012 m-am transferat la 
LTI Gissen 46ers, iar în 2012-2013 am 
revenit la TBB Trier. În sezonul 2013-2014 
am jucat în Belgia pentru Antwerp Giants, iar 
în 2014- 2016 am evoluat două sezoane 
pentru Limburg United. În 2016 am revenit în 
Germania unde am jucat pentru Walter Tigers 
Tubingen pentru două sezoane. Aici i-am 
cunoscut pe Jared Jordan și Isaiah Philmore. 
În cel de-al doilea sezon în care am evoluat 
pentru echipa din Tubingen am fost 
coechipier cu Chris Richards, jucătorul lui 
CSM CSU Oradea. În vara lui 2019 m-am 
alăturat lotului lui BC CSU Sibiu. 

Care este cea mai frumoasă amintire pe 
care ți-a oferit-o baschetul?

Am multe amintiri plăcute oferite de baschet, 
însă două dintre acestea sunt mai speciale. 
Una dintre ele datează din sezonul 2011-
2012 când jucam pentru Gissen 46ers și am 
învins o echipă pe care nu se aștepta nimeni 
să o învingem iar eu am dat coșul victoriei în 
ultimele câteva secunde ale meciului. O altă 
amintire plăcută o reprezintă cele patru inele 
pe care le-am câștigat cu echipa mea din 
colegiu. 
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În ce termeni ai vorbi despre evoluția 
lui BC CSU Sibiu până în momentul de 
față?

Cu toate că din momentul în care am 
ajuns aici și până acum am lucrat mult la 
jocul nostru, cred că încă mai avem 
multe de îmbunătățit. Trebuie să ne 
găsim acea chimie de care avem nevoie 
în teren. Încă încercăm să înțelegem ce 
rol are fiecare de îndeplinit, iar aceste 
lucruri iau timp. Per ansamblu cred că va 
fi un sezon foarte solicitant și provocator 
pentru noi, pentru că toate echipele s-au 
întărit și competiția va fi acerbă.

Ai putea prefața în câteva cuvinte 
meciul împotriva celor de la BC SCM 
Timișoara? 

Meciul va fi cu siguranță unul dur. Am 
jucat împotriva lor în presezon și au fost 
un adversar incomod. Nu mă aștept ca 
într-un meci oficial lucrurile să fie mai 
ușoare. Ne așteaptă un meci dificil, însă 
jucăm acasă și avem suporterii de partea 
noastră. Sperăm să obținem o victorie. 

Dacă ar trebui să-l descrii pe jucătorul 
Barry Stewart în câteva cuvinte, ce-ai 
spune despre el?

Sunt un jucător de echipă, rapid și 
agresiv în apărare. De asemenea, de-a 
lungul carierei mele i-am auzit pe oameni 
spunând că în teren par de piatră, un 
jucător care acționează cu sânge rece. 
Asta se datorează faptului că în timpul 
meciului chipul meu nu schițează nicio 

emoție. Mi se pare normal să mă 
concentrez doar pe ceea ce am de făcut, 
pe următoarea acțiune sau schemă de 
joc. Este puțin amuzantă situația pentru 
că în viața de zi cu zi sunt un tip care 
zâmbește mult. 

Știu că ai suferit o accidentare la 
genunchi în meciul contra celor de la 
Fribourg Olympic. Cât de gravă este 
situația și cum te simți ?

Din păcate în timpul acelui meci am 
călcat din greșeală pe piciorul unui 
adversar și mi-am rănit genunchiul. Am 
făcut radiografii și mi s-a spus că situația 
nu este gravă. Sper să mă întorc cât mai 
repede în teren pentru a ajuta echipa.

Un mesaj pentru suporterii sibieni. 

Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni 
l-ați arătat până acum. Sper să rămâneți 
alături de noi întregul sezon. Vom lupta 
pentru voi și vom încerca să nu vă 
dezamăgim. Sper să avem un sezon 
minunat împreună. Este important să 
rămânem împreună până la capăt.

Interviul complet poate fi citit pe 
www.csufans.ro
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Mirel Dragoste: 
“Meciul contra echipei din Sibiu
 va fi o confruntare specială pentru mine.”

Ce ar trebui să știe toți fanii CSU 
SIBIU despre Mirel Dragoste?
Lucruri neștiute până acum de ei.
Cred că suporterii lui BC CSU SIBIU 
știu aproape tot despre mine din 
interviurile anterioare, având în vedere 
că am jucat aici o perioadă de 3 ani. Nu 
prea ar fi alte lucruri de adăugat... 

Ce îți dorești cel mai mult de la 
cariera ta de baschetbalist?
Cel mai mult îmi doresc să ajung cea 
mai bună versiune a mea. Muncesc zi 
de zi pentru asta și vreau să-mi 
îndep l inesc  aces t  ob iec t iv.  Cu 
siguranță, îmi doresc să am o carieră 
lungă de sportiv și să rămân sănătos. 

Cum arată în viziunea ta jucătorul 
complet? 
În viziunea mea, jucătorul complet e 
greu de descris.
În campionatul nostru nu prea se 
găsesc deocamdată asemenea 
jucători. E greu ca un jucător să poată 
să facă totul pe teren, de unul singur. 
Aceste abilități le întâlnim tot mai des în 
puternicul campionat de peste ocean. 
Acolo sunt o mulțime de jucători care se 
pot numi compleți. 

Ce te-a determinat să alegi să joci la 
CS SCM Timișoara?
Ceea ce m-a determinat cel mai mult să 
aleg clubul SCM Timișoara a fost 
antrenorul  Dragan Petr ičević și 
proiectul său pe un termen mai lung. Mi-

a plăcut strategia lui alături de această 
echipă cu mul ț i  jucător i  no i  în 
campionatul nostru. 

Care e atmosfera în echipa CS SCM 
Timișoara și care este obiectivul 
echipei în acest sezon?
Atmosfera echipei noastre este chiar 
bună. Ne antrenăm intens în fiecare zi și 
dăm tot ce avem mai bun din noi. Poate 
nu este startul perfect de sezon pe care 
îl doream cu toții, dar suntem pe drumul 
cel bun și avem încredere că putem 
câștiga orice meci. Obiectivele noastre 
ca echipă sunt în primul rând să 
rămânem în primele 6 echipe ale 
campionatului și apoi să țintim un loc cât 
mai înalt în playoff. 

Ce crezi că îi lipsește campionatului 
românesc? 
Cred că î i  l ipsește un gram de 
continuitate...deoarece în fiecare an se 
s c h i m b ă  r e g u l i l e  ș i  f o r m a 
campionatului. Eu cred că ar avea 
nevoie de continuitate pe termen mai 
lung, apoi ar apărea și rezultatele pe 
care le așteptăm cu toții. Avem un 
campionat puternic pentru că bătălia e 
foarte mare în fiecare meci și nu sunt 
diferențe mari între echipe. 
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Cine crezi că este cel mai valoros 
jucător din campionatul românesc în 
acest sezon? De ce?
Cel mai valoros jucător din campionatul 
nostru în momentul de față este cu 
siguranță Darko Planinic. Are un CV 
impresionant, a jucat la echipe de nivel 
înalt și mă bucur că am ocazia să joc 
contra lui. Sunt mulți alți jucători 
valoroși în campionatul nostru...
 
Cum arată ziua meciului pentru tine? 
Cum te pregătești în acea zi? Ai 
anumite superstiții?
Ziua meciului este una scurtă de obicei. 
Avem antrenament dimineața de 
aruncări,  după care luăm masa 
împreună, toată echipa. Nu prea sunt o 
persoană superstițioasă. Înainte de 
meciuri, ultima persoană cu care 
vorbesc la telefon este mama mea, asta 
pot spune că este ceea ce fac mereu 
înainte de fiecare meci.
Cum crezi că va fi meciul împotriva 
celor de la CSU SIBIU? Ce sentiment 
crezi că o să ai în momentul în care vei 
păși din nou în Sala Transilvania?
Meciul contra echipei din Sibiu va fi o 

confruntare specială pentru mine. Cu 
siguranță va fi o luptă puternică, 
amândouă echipele au nevoie de 
victorii. Știm cu toții că în sala din Sibiu 
este foarte greu să câștigi. Mergem 
încrezători în forțele noastre și ne vom 
pregăti foarte bine pentru acest meci. 
Cred că va fi puțin emoționant când mă 
voi afla pe cealaltă parte a băncii de 
rezerve. Cu toate astea, vreau să fac un 
meci bun și să îmi ajut echipa să ieșim 
învingători! 

Te rog să transmiți  un mesaj 
suporterilor sibieni.
Fanii CSU SIBIU sunt cei mai buni din 
toată țara și e de apreciat că își 
urmează echipa și la meciurile din 
deplasare. Cu mulți dintre suporteri 
încă țin legătura și sunt foarte bucuros 
că am întâlnit asemenea oameni cu 
suflet mare și care respiră baschet! Le 
mulțumesc mult pentru minunatele 
momente pe care le-am petrecut 
împreună și abia aștept să îi aud din nou 
cântând în Sala Transilvania!



Clubul BC 3×3 Elite din Sibiu se află 
în stare incipientă, calificarea la 
Jocurile Olimpice reprezentând 
practic activarea lui, deoarece tot 
efortul și munca noastră au fost 
canalizate spre obținerea acestei 
calificări.

„Am început proiectul BC 3×3 Elite din 
dragoste pentru fenomenul global pe 
care îl reprezintă 3×3-ul, acesta fiind cel 
mai important sport urban de echipă din 
lume. Eu personal am fost cucerită de 
ritmul electrizant, de natura foarte fizică 
a jocului şi de faptul că 3×3-ul îmi dă 
libertatea să-mi folosesc creativitatea 
pe terenul de joc.
 
Clubul are la bază prietenia de peste 15 
ani cu partenerii fondatori, Elizabeth 
Pavel și Traian Petru, practicanți la cel 
mai înalt nivel ai acestui sport şi prin 
acest proiect dorim să dezvoltăm și să 
promovăm 3×3-ul în Sibiu, printr-o 
abordare profesionistă și orientată spre 
performanță.

Ne dorim să reprezentăm Sibiul cu 
mândrie în toate competițiile în care o 
să fim agrenați iar din primele contacte 
avute cu autoritățile locale, am putut să 
remarc  cu  bucur ie  o  a t i t ud ine 
cooperantă. 
În special Sala Transilvania a fost un 
susținător important al acestui proiect, 
prin construirea unui teren profesional 
de 3×3, care ne va permite să ne 
pregătim în cele mai bune condiții, să 
organizăm competiții oficiale și poate în 
primul rând va permite sibienilor să se 
bucure de adevărata experiență 3×3, 
iar asta va ajuta la creşterea acestui 
sport în orașul nostru.

Este un sentiment nemaipomenit să 
vezi că munca ți-a fost recompensată şi 
să simţi mândria că ai contribuit şi tu la 
acest moment istoric pentru baschetul 
românesc și sibian! Atât pentru noi 
personal, dar şi pentru clubul nostru, 
poate fi doar o confirmare că suntem pe 
drumul cel bun!” 
- Alexandra Uiuiu - fondatoarea 
clubului sibian BC 3×3 Elite.

Primul Club de 3X3 din ROMÂNIA
BC 3×3 Elite
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Material realizat de Traian Petru

Echipa RomâniEI de 3X3 este calificată 
la Jocurilor Olimpice Tokyo 2020

D a t a  d e  1  N o i e m b r i e  2 0 1 9 
consemnează calificarea istorică a 
naționalei feminine de baschet 3X3 a 
României la Jocurile Olimpice de 
vară de la Tokyo din 2020, ediția de 
debut a  3X3- ului în calitate de 
disciplină olimpică.

Sibiencele Alexandra Uiuiu 
și Elizabeth Pavel,  sportive 
t i t r a t e  a l e  p e i s a j u l u i 
baschetbalistic românesc, au 
contribuit semnificativ la 
a c e a s t ă  c a l i fi c a r e , 
reprezentând România la o 
serie de turnee internaționale, 
culminând cu prezența la 
Jocurile Europene de la Minsk 2019 și 
la FIBA 3X3 Euro Cup 2019.

Un progres remarcabil se poate 
semnala în cazul Alexandrei Uiuiu care 
reușește, prin prestațiile ei, să urce 
peste 70 de poziții în ierarhia națională 
Fiba 3X3 și încheie sezonul preolimpic 
pe poziția numărul 4 la nivel național, 

respectiv pe poziția numărul 80 la nivel 
mondial.

Calificarea la Jocurile Olimpice de vară 
Tokyo 2020 nu este singura realizare 
istorică a celor două jucătoare, ele fiind 

active și în afara sferei de 
atlet, prin fondarea la Sibiu a 
p r i m u l u i  c l u b  s p o r t i v 
p r o f e s i o n i s t  d e d i c a t 
baschetului 3X3 din România 
- BC 3X3 Elite, devenind 
a s t f e l  p a r t e  a c t i v ă  î n 
dezvoltarea și promovarea 
acestei noi probe olimpice.

Alături de România s-au mai 
calificat direct la turneul Olimpiada: 
Rusia, Mongolia și China, iar celelalte 4 
locuri rămase vor fi atribuite în urma 
disputării unor turnee de calificare 
preolimpice.

Simpla prezență la Jocurile Olimpice 
este o realizare senzațională pentru 
3X3 -ul românesc și trebuie felicitate 
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Material realizat de Călin Găvozdea

Avancronica etapei a VII-a
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Cu câteva zile în urmă bucureștenii au fost 
foarte aproape să obțină cea de a treia 
victorie consecutivă tocmai în fief-ul marii 
rivale, Steaua, dar au pierdut la mare luptă 
în ultimele secunde ale jocului. Această 
înfrângere nu știrbește cu nimic meritele 
jucătorilor dinamoviști în acest campionat 
în care se luptă de la egal la egal cu orice 
echipă din serie. Acest meci este un bun 
prilej pentru ei de a obține o nouă victorie, 
mai ales că piteștenii au operat modificări 
la nivelul băncii tehnice, fostul secund 
Theodosis Paralikas luându-i locul lui 
Florin Nini. Cu toate acestea, oaspeții au 
suferit o înfrângere dureroasă la 19 
puncte etapa trecută. Ei au mare nevoie 
de victorie pentru a reechilibra situația în 
clasament, iar pentru aceasta se bazează 
pe forma bună a trio-ului Searcy – Tasic – 
Gajovic și speră ca Tamulis să își recapete 
forma sportivă din sezonul trecut mai ales 
că suferă mult la aruncările de 3 puncte. 
Gazdele au în lot un contingent de străini 
de certă valoare alături de care tânărul 

Badiu reușește să progreseze de la meci 
la meci, iar statistica mingilor pierdute 
confirmă acest lucru, dinamoviști i 
comițând cele mai puține greșeli. 
Pronostic: 1

U BT Cluj-Napoca (6/0) - CSA Steaua 
București (3/3)
BT a pornit ca din tun în acest campionat, 
vrând parcă să răzbune sezoanele mai 
puțin reușite în care au obținut doar 
sporadic trofee. Mai mult, evoluția din Fiba 
Europe Cup este una foarte bună, clujenii 
fiind ca și calificați în faza următoare a 
competiției. Jucătorii noi din lot se înțeleg 
din ce în ce mai bine, iar de etapa trecută 
și Kuti a revenit pe parchet, așa încât 
rotația jucătorilor va fi mai mare și va 
permite mai multe variante de joc, dar și 
menținerea unui tonus bun al jucătorilor 
pe parcursul meciurilor.
 

Puncte  Recuperări  Pase decisive  Mingi pierdute  Procentaje 
aruncări  

 
87.0 – 80.8  

 
31.4  – 36.0  

 
15.8 – 14.8  

 
10.6 – 15.0  

1p 77.5  – 75.8 
2p 50.5  - 48.8 
3p 32.7 - 28.0 

 

CS Dinamo Bucureşti (2/4) - BCM U FC Argeș Pitești (1/5)



Chiar dacă miercuri au jucat în Bulgaria, 
este puțin probabil ca jucătorii gazdă să 
dea semne de oboseală. Steliștii au două 
victorii consecutive și, cunoscând ambiția 
antrenorului lor, nu vin în postură de 
victime sigure. Pentru a reuși victoria se 

bazează pe excelentul Clanton care a 
dovedit că se poate bate cu orice front-
court din campionat, pe experiența lui 
Mandache și pe evoluțiile solide ale 
tripletei sârbești Spasojevic – Vragovic – 
Jovanovic. Pronostic: 1

Puncte  Recupe rări  Pase decisive  Mingi pierdute  Procentaje 
aruncări  

 
89.0 – 83.4  

 
40.6  – 38.2  

 
19.6 – 14.0  

 
18.0 – 11.2  

1p 76.2  – 76.9 
2p 58 .2 - 54.2 
3p 39.6 - 38.3 

 

U BT Cluj-Napoca (6/0) - CSA Steaua București (3/3)

După un început ezitant, campioana și-a 
intrat în ritm și a bifat trei victorii 
consecutive în campionat și patru în 
cupele europene fiind alături de U Cluj cea 
mai în formă echipă a competiției interne. 
Antrenorul Cristian Achim a aniversat 10 
ani de când se află la cârma echipei din 
Oradea, iar jucătorii profită din plin de 
experiența lui bifând evoluții foarte bune 
meci de meci. Oltenii vin la Oradea după 
două înfrângeri consecutive și vor încerca 
să o evite pe a treia. Pentru aceasta au 
nevoie să se autodepășească, iar cu 
jucători de calibrul lui Pratt sau Laser au 
această capacitate. Una din slăbiciunile 

lor o reprezintă lipsa unui jucător român 
care să dubleze evoluțile curajoase ale lui 
Diculescu, Țîbîrnă nefiind un jucător 
decisiv, chiar dacă a acumulat multă 
experiență în campionat. De altfel, el 
revine în sala în care a devenit campion în 
calitate de adversar. 
Meciul se anunță echilibrat, condițiile fiind 
ca oaspeții să presteze un joc solid, să 
"vândă" foarte greu balonul și să 
reușească procentaje foarte bune de la 
distanță. Pronostic: 1

CSM CSU Oradea (4/2) - SCM "U" Craiova 

Puncte  Recuperări  Pase decisive  Mingi pierdute  Procentaje 
aruncări  

 
86.8 – 76.8 

 
34.6  – 33.8  

 
17.4 – 19.0  

 
11.3 – 14.0  

1p 79.8  - 66.3 
2p 57.3  - 56.3 
3p 33.8 - 30.4 

 



BC CSU Sibiu (3/3) - SCM Timișoara 
(2/4)

După o serie de înfrângeri CSU a izbutit să 
î ș i  r e facă  mora lu l  cu  o  v i c to r i e 
concludentă la Pitești, iar pentru a-și 
consolida încrederea în propriile forțe are 
nevoie de o nouă victorie. Au în față o 
formație cu evoluții oscilante și, tocmai de 
aceea, foarte periculoasă. Din punct de 
vedere statistic ambele echipe arată mai 
slab decât și-ar fi dorit înainte de prima 
etapă, slăbiciunile fiind numărul mic de 
puncte înscrise și procentajele la aruncări, 
la sibieni cele libere (eterna problemă!), 

iar la bănățeni cele de 3 puncte. Sibiul 
încă are probleme de efectiv, Gavriloaia și 
Stewart fiind incerți, în plus vin după o 
deplasare lungă în Turcia, iar de această 
situație va încerca să profite echipa 
oaspete care are tot lotul valid. Totodată 
acest meci este un prilej pentru Paliciuc și 
Dragoste de a se reîntâlni în sala 
Transi lvania, de data aceasta ca 
adversari, Radu revenit recent la CSU va 
evolua pentru prima dată pe teren propriu. 
Cu siguranță va fi o primire caldă pentru 
amândoi din partea publicului! 
Pronostic: 1

Puncte  Recuperări  Pase decisive  Mingi pierdute  Procentaje 
aruncări  

 
75.6 – 76.3  

 
39.6  – 34.6  

 
14.3 – 14.8  

 
12.4 – 14.5  

1p 70.8  – 82.6 
2p 47.5  - 54.4 
3p 36.3 - 29.0 

 



Material realizat de Adrian Micinic

Cei mai buni debutanți în prima parte 
a sezonului 2019/20 la nivel de Euroligă

Primele etape din sezonul regulat al 
Euroligii masculine de baschet - 
ediția 2019/20 au confirmat statutul 
j u c ă t o r i l o r  d e j a  c o n s a c r a ț i . 
Prestațiile unor baschetbaliști 
precum Nikola Mirotic, Vasilije Micic, 
Nick Calathes sau Tornike Shengelia 
au făcut deliciul publicului spectacor 
și telespectator. 

Pe lângă aceștia, încearcă să se 
stabilizeze drept jucători importanți în 
Euroliga masculină mai mulți sportivi 
aflați la debutul absolut în această 
competiție. Aruncăm o privire asupra a 
șapte jucători, șase americani și un 
nigerian, aflați la primul sezon în 
Euroliga masculină și care au atras deja 
privirile.
Primul evidențiat este Jordan Taylor, 
conducătorul de joc al lui LDLC Asvel 
Villeurbane. În vârstă de 30 ani, înalt de 
1.85 metri, acesta nu s-a remarcat în 
mod deosebit prin consistență ori 
prestații uluitoare. El este un jucător 
care a strălucit la final de meci. Întâi a 
transformat o aruncare liberă în 
penultima secundă a meciului cu 
Panathinaikos Atena. Apoi a ratat-o 
intenționat pe cea de-a doua pentru a 
epuiza timpul de joc, astfel încât a avut 
o execuție și o decizie impecabile în 
victoria, scor 80-79, consemnată în 
etapa a doua. Sângele rece și l-a 
păstrat apoi pentru duelul cu CSKA 
Moscova, deținătoarea trofeului, în 
etapa a 7-a. Aici a marcat un coș de trei 
puncte cu care a adus victor ia 
campioanei Franței, scor 67-66. 
Un jucător anunțat drept foarte 

important încă din momentul legitimării 
sale este Greg Monroe (foto). El a 
semnat cu Bayern Munchen după nouă 
sezoane în NBA. Înalt de 2.11 metri, 
nord-americanul se află la primul 
angajament în Europa. Monroe 
evoluează la poziția 5 și a demonstrat 
deja calități impresionante în spațiul de 
trei secunde. În primele șapte meciuri la 
nivel de Euroligă are medii statistice de 
14.9 puncte, 6.4 recuperări (2.1 
ofensive), dar și abilități de creator, 
având 3.3 pase decisive, cu 1.1 capace 
și 0.9 intercepții, cifre ce evidențiază că 
Monroe este un jucător de bază în 
ambele faze ale jocului. De notat că în 
prezent, Greg Monroe este cel mai 
efic ien t  debu tan t  d i n  Eu ro l i ga 
masculină. 
Iubitorii baschetului și pasionații de 
NCAA au auzit de numele lui Jimmer 
Fredette. Acesta nu a reușit să se 
afirme în NBA, în pofida abilităților 
recunoscute de shooter. În vârstă de 30 
ani, înalt de 1.87 metri, jucătorul de pe 
pozițiile 1-2 a semnat cu Panathinaikos 
Atena în vara acestui an, aflându-se la 
primul contact cu baschetul european. 
El a bifat peste cinci sezoane în NBA, 
respectiv trei stagiuni în China. Alături 
de Panathinaikos Atena, lângă Nick 
Calathes, Fredette are un procentaj de 
40% la aruncările de trei puncte, 
respectiv unul de peste 65% la două 
puncte. Jimmer contribuit cu peste 14 
puncte pe partidă, la care adaugă 2.4 
pase decisive, demonstrând că poate 
să joace la intensitatea necesară pentru 
a performa în Euroliga masculină.
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Un alt jucător extrem de productiv, aflat 
la primul sezon în competiția supremă, 
este nigerianul Tonye Jekiri. Înalt de 
2.12 metri și în vârstă de 25 ani, pivotul 
african evoluează pentru campioana 
Franței, LDLC Asvel Villeurbane. El 
parcurge al patrulea sezon în Europa, 
după ce a absolvit universitatea Miami, 
Florida. Jekiri a jucat pentru Bandirma 
și Gaziantep în Turcia, respectiv 
Oostende în Belgia. Jekiri a început 
aventura în Euroligă cu patru double-
double-uri în primele cinci etape, iar la 
ora redactării acestui text are medii de 
10.0 puncte și 10.4 recuperări cu 2.0 
pase decisive pe partidă.
După trei sezoane solide în EuroCup, în 
ultimul fiind desemnat MVP al primei 
faze a grupelor, Pierria Henry a făcut 
pasul spre Euroligă. În vârstă de 26 ani, 
înal t  de 1.93 metr i ,  americanul 
evoluează la pozițiile 1-2, fiind extrem 
de util în ambele faze ale jocului. El a 
fost recrutat de Kirolbet Baskonia, 
alături de care are medii statistice de 
10.0 puncte, 3.9 recuperări, 3.0 pase 
decisive și 1.3 intercepții pe partidă.

Produs a l  ce lebre i  un ivers i tă ț i 
Louisville, Peyton Siva parcurge primul 
sezon în Euroliga masculină după ce a 
evoluat impresionant în playoff-ul 
EuroCup. Alături de Alba Berlin a 
disputat finala acestei competiții, fiind 
alte de trei ori MVP în nouă etape de 
playoff la nivelul celei de-a doua 
competiții continentale. Înalt de 1.82 
metri, Peyton este un jucător clasic de 
poziția 1. Are 29 ani, iar în prima parte a 
sezonului de debut din Euroligă, 
confruntat cu mai multe accidentări, 
Siva a avut 12.2 puncte, 5.7 pase 
decisive și 1.2 intercepții.
În fine, un jucător impresionant, nu atât 
prin statistică, cât prin estetică, este 
Lorenzo Brown. Fundașul în vârstă de 
29 ani al Stelei Roșii Belgrad dispune 
de o tehnică individuală uluitoare. El 
găsește mereu soluții de a-și învinge 
adversarul în relația unu la unu, tehnic 
în regim de viteză fiind principala sa 
armă. Aflat la primul sezon în Europa, 
după ce a evoluat în NBA, G-League și 
China, Lorenzo are medii de peste 9 
puncte, cu 4 pase decisive, 2.9 



Ultima șansă pentru Melo

Carmelo Anthony a revenit în NBA 
după o pauză de fix un an și va evolua 
pentru Portland Trailblazers. A jucat 
ultimul său meci pe 18 noiembrie 2018, 
pentru Houston Rockets. În vară 
nimeni nu a fost interesat de serviciile 
sale și se părea că o carieră de nivel 
Hall of Fame se va încheia într-un mod 
mai puțin plăcut. 
Portland și-a asumat riscul de a-l aduce 
pe Melo, un jucător cu toane încă de la 
începuturile carierei sale, pe când era 
antrenat de George Karl la Denver 
Nuggets. Și un jucător care nu a reușit să 
se adapteze noului stil al jocului din NBA și 
care nu a fost capabil să accepte să fie 
vioara a doua, după o ilustră carieră de 
superstar. 
Ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru 
Anthony, care să nu uităm a venit în NBA 
în poate cel mai tare draft din toate 
timpurile, în 2003, alături de LeBron 
James și Dwyane Wade. James e încă în 
centrul atenției într-una dintre cele mai 
celebre arene din NBA în timp ce Wade a 
ales să se retragă într-un moment în care 
încă ar mai fi avut multe de oferit, însă 
ambii sunt considerați “băieții buni" ai NBA 
în comparație cu Melo. 
Totuși Carmelo mai merită o șansă, în 
opinia mea. Pentru tot ce a făcut în 
această ligă, pentru această ligă și pentru 
baschetul american. Are peste 25.000 de 
puncte marcate (locul 19 all time). 24 de 
puncte pe meci în carieră. Are zece apariții 
în All Star. Trei medalii olimpice și 

deținătorul unui număr impresionat de 
recorduri pentru USA Basketball (meciuri, 
puncte marcate, recuperări, record de 
puncte într-un meci și multe altele). Clar 
un viitor membru al Hall of Fame.
El ar putea lua exemplul altor foste 
superstaruri care și-au înțeles bine rolul 
actual și s-au adaptat. Vince Carter este 
unul dintre ei, care este acum pentru încă 
un sezon alături de Atlanta Hawks, al 22-
lea din cariera sa. Dwight Howard este un 
alt exemplu. Revenit la Lakers cu un cu 
totul alt rol față de sezonul 2012-2013 
când, aflat în vârful carierei, nu a reușit să 
se adapteze alături de Kobe Bryant. Acum 
Howard și-a acceptat situația de role-
player alături de LeBron James și va 
încerca să contribuie din plin la o calificare 
în playoff și poate și mai mult. 
Portland avea nevoie de un jucător pe 
care Damian Lillard și CJ McCollum să-l 
respecte, să aibă încredere în el și să-l 
pună în postura de a contribui pentru 
echipă. Cu Jusuf Nurkic încă în perioada 
de recuperare, cu debutul lui Pau Gasol 
care încă se amână, Portland, aflată 
pentru moment în declin, are nevoie de o 
injecție în ofensivă. Postul de small-
forward este disputat de mai mulți jucători. 
Veteranul Anthony Tolliver, noua achiziție 
Mario Hezonja și debutantul Nassir Little 
s-au rotit în postura de titular pe poziția 3. 
Dar niciunul dintre ei nu a confirmat și nu a 
fost constant. Și niciunul dintre ei nu are 
calibrul lui Melo.  
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Un jucător care a fost titular în 1054 dintre 
cele 1064 de meciuri jucate în NBA. 
Desigur, acum nu mai e un jucător de 35 
de minute pe meci. Dar încă are multe de 
oferit dacă va reuși să-și accepte rolul și 
să se adapteze jocului actual. Iar stilul 
celor de la Portland pare să îl ajute, cu 
multe momente în care acțiunile unu la 
unu sunt baza ofensivei. 
Atacul este principala armă a lui Anthony, 
având destule mișcări în arsenal și un 
sânge rece cum puțini jucători au avut în 
istoria NBA. Încă de când i-a condus pe 
Syracuse către titlul NCAA în 2003, 
Carmelo a dovedit că este imbatabil în 
ultimele secvențe ale meciului, iar în primii 
cinci ani de la intrarea în NBA reușise 15 
aruncări prin care și-a pus echipa în 
avantaj în ultimele cinci secunde din 

sfertul patru sau prelungiri, mai multe 
decât aveau atunci, în același interval, 
Kobe Bryant sau Dirk Nowitzki. 
Nimeni nu se așteaptă ca Melo să devină 
din nou un all-star în echipamentul celor 
de la Portlant. Apropos, va deveni 
jucătorul echipei cu cele mai multe apariții 
în meciul vedetelor, la egalitate cu 
legendarul Clyde Drexler. Dar un plus pe 
care puțini îl iau în considerare este 
capacitatea antrenorului Terry Stots în a 
asigura chimia necesară echipei, 
indiferent de personalitățile jucătorilor. 
Per ansamblu, Portland aveau nevoie de 
Anthony, iar Anthony avea nevoie de 
Portland. Iar mutarea a fost una mai mult 
decât rezonabilă. Că va veni sau nu și 
confirmarea, cert este că Melo are o 
ultimă șansă în NBA. 
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Pasaj din cartea Slamdunk.ro 
de Alin Savu

- 1961-1965, Ş�inţa Bucureş�
- 1965-1977, Steaua Bucureş�, împreună cu 
care a câș�gat două medalii de campion 
(1966, 1967) şi zece medalii de argint în 
aceeaşi compe�ție (!); căpitan al echipei în 
perioada 1969-1977
- 1977-1978, CSU Sibiu
- Par�cipant, împreună cu Steaua Bucureş�, 
la două ediţii ale Cupei Campionilor Europeni 
(1966 – '67 şi 1967 – '68) și la opt ediţii ale 
Cupei Cupelor (1969 – 1977), cu calificări în 
semifinalele compe�ţiei în ediţiile 1969-'70 şi 
1973–'74
- 208 selecţii în reprezenta�va României, în 
perioada 1963 –1973, cu intrări efec�ve în 
teren în 151 par�de oficiale inter-ţări, 
disputate la Campionate Europene, Jocuri 
Balcanice şi turnee internaţionale
- Par�cipări împreună cu echipa naţională la 
trei ediţii ale Campionatelor Europene (1965 
– Moscova, 1967 – Helsinki, 1971 – Essen); la 
ediţia din 1967, desfăşurată în Finlanda, 
România a obţinut locul V, cel mai bun din 
istoria par�cipărilor echipei naţionale 
masculine la C.E.
- Par�cipări la opt ediţii ale Jocurilor Balcanice 
(medalii de argint la ediţiile din 1963, '64, '66 
şi 1970)
- Titlul de Maestru al Sportului – 1966 şi 
Maestru Internaţional al Sportului – 1992

PARIURI

Nu doar glumele nevinovate, farsele 
criminale, sau escapadele neregulamentare 
(gen ul�mele isprăvi ale cuplului Mutu – 
Tamaş la echipa naţională de fotbal) au fost, 
sunt şi cu siguranţă vor mai fi la modă în 
lumea sportului în general, nu doar a celui 
românesc. 

Şi pariurile se află la loc de cinste, încă din 
vremuri de mult apuse. Ele nu puteau ocoli 
nici lumea baschetului nostru, aşa că merită 

să trecem în revistă măcar câteva dintre ele, 
să le spunem “trăznite”. La majoritatea lor am 
fost martor ocular, câteva le cunosc din 
poveș�le altora. 

Se spune bunăoară că, aflat în cantonament 
cu echipa naţională, cazată în fostul hotel 
“Negoiul”, aflat pe strada Edgar Quinet din 
Bucureş�, Grigore Costescu a pus un pariu 
bizar prin miza lui. Urma să traverseze strada 
pe o ploaie torenţială, doar în chiloţi, cu 
picioarele goale şi mergând cu paşi normali, 
fără să se grăbească, o dată ajuns la ușa 
hotelului de vizavi, să o a�ngă. Atât. A făcut-
o, lipăind prin băltoace, și a câş�gat de la 
Andrei Fobert o s�clă de “Galbenă de 
Odobeş�”! De trei sferturi, nici măcar de un 
litru...
Pentru o miză iden�că, cu menţiunea că 
licoarea era “Pinot noir” de Murfatlar, Titus 
Tarău s-a băgat îmbrăcat, “la costum”, în 
bazinul cu arteziană al hotelului Con�nental 
din Constanţa. Plă�torul pariului a fost 
antrenorul Vasile Popescu. Eram de faţă. 

Din auzite ş�u că Nicolae Pârşu a sărit de pe 
unul dintre podurile de pe Bega, tot îmbrăcat, 
pentru modesta totuşi sumă de 100 lei, în anii 
în care salariile românilor se învârteau în jurul 
a 2000 lei.

Martor ocular am fost la pariul pus în 1968 în 
avionul care ducea echipa națională spre 
Madrid. Pentru  5 dolari, Horia Demian a 
pariat că poate băga în gură o portocală de 
mărime medie, întreagă şi necojită! Cel 
poreclit Gibonul  pentru braţele sale extrem 
de lungi a reuşit acest lucru fără prea mare 
efort. Este drept că avea şi o gură cât o şură! 
Momentele comice au urmat abia după ce 
portocala a dispărut complet în gura lui, căci 
zdrobirea şi mestecarea ei au însemnat un 
efort deloc neînsemnat, care i-a scos ochii din 
cap lui Demian.
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