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Material realizat de Ana Duțu

Dan Fleșeriu :
„Cei care se vor adapta mai repede
situației actuale sunt cei care
vor câștiga campionatul”
Vă aﬂați pentru cel de al șaselea sezon consecutiv la
cârma lui BC CSU Sibiu. Privind retrospectiv, ce mi-ați
putea spune despre această perioadă? Câte dintre
obiectivele propuse ați reușit să le îndepliniți și ce ați
mai dori să realizați alături de echipă?
La începutul ﬁecarui sezon petrecut alături de BC CSU Sibiu
am spus că îmi doresc să jucăm ﬁnale atât în Cupa României
cât și în campionat și să câștigăm tot ce se poate câștiga.
Evident că dorințele noastre nu sunt decât teroretice
deoarece depindem foarte mult de bugetele pe care le avem
la dispoziție. În funcție de aceste bugete noi trebuie să ne
ﬁxăm niște obiective realiste și realizabile. Din toată perioada
petrecută de mine alături de BC CSU Sibiu, acum câteva
sezoane am fost cel mai aproape de a câștiga campionatul

club important în campionat în fața căruia nici una din

reușind să jucăm ﬁnala dar și să câștigăm Cupa României. În

celelalte echipe nu poate să nu și pregătească meciul, să nu

anul următor am avut un buget puțin mai mare, însă nu am

joace mult mai motivat decât de obicei și să nu-și facă

reușit să avem aceeași performanță în timpul sezonului.

probleme. Acesta este un obiectiv pe care mi l-am ﬁxat și pe

Cum acesta nu s-a încheiat nu vom ști niciodată cât de sus

care am reușit să-l îndeplinesc. Sunem unul din cluburile

am ﬁ reușit să ajungem în campionat. În Cupa României

importante din țară care își dorește să obțină rezultate cât

însă, nu am reușit să ne mai caliﬁcăm și să ne apărăm trofeul.

mai bune în ﬁecare sezon.

În acest sezon problemele create de această pandemie se
văd și la noi în echipă deoarece bugetul a avut de suferit

Care este obiectivul echipei și implicit al dumneavoastră

destul de mult. Ca de obicei echipa a fost făcută în

personal în actuala ediție de campionat?

conformitate cu banii pe care i-am avut la dispoziție fără să

Obiectivul nu poate ﬁ altul decât acela de a obține un loc cât

ne întindem mai mult decât ne permitem. Știu că suporterii

mai bun în campionat, pe podium sau cât mai aproape de

noștri așteaptă mult mai mult de la noi la începutul ﬁecărui

acesta. Sper să ajungem să jucăm o ﬁnală și să avem

sezon și ne dorim să ne putem ridica la înălțimea acestor

jucători valoroși și o echipă valoroasă. Calitatea jucătorilor

așteptări. Ca de ﬁecare dată pe parcursul sezonului

nu asigură întotdeauna o echipă valoroasă, trebuie să-i poți

realitatea va ﬁ clară și evidentă și vom vedea cât de important

face să joace împreună și să formezi o echipă din valori

este să luăm jucători valoroși încă de la începutul sezonului

individuale. Deocamdată, din cauza bugetului mai mic, dar și

astfel încât să creștem treptat o echipă care să poată juca

pentru că nu cunoaștem valoarea celorlalte echipe decât pe

pentru trofee. În ultimele 3-4 sezoane Sibiul a redevenit acel

hârtie, pot să spun că nu suntem favoriți în a câștiga cupa
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sau titulul, dar ne dorim bineînțeles acest lucru.
Ați putea face o radiograﬁe a evoluției lui BC CSU Sibiu
De-a lungul timpului ați prezentat publicului sibian atât

acum după meciurile de pregatire și respectiv

un lot matur bazat pe jucători experimentați ( 2017 – 2018

Memorialul Elemer Tordai ?

) cât și un lot tânăr datorită regulii U23 ( 2018- 2019 ). Care

Pot să spun că în meciurile din Bulgaria am avut o evoluție

este strategia care a stat la baza creării lotului în acest

peste așteptările mele, iar în meciurile din cadrul

sezon?

Memorialului Elemer Tordai am avut o evoluție sub așteptări.

Strategia pentru acest sezon a fost schimbată și răschimbată

Suntem o echipă tânără și neexperimentată în mare parte.

în funcție de buget. Plecând de la acest aspect am încercat

Avem doar trei jucători experimentați iar restul sunt rookies

să facem o echipă cât mai competitivă. Anul acesta, mai mult

așa cum am spus, iar acest lucru se va vedea cu siguranță în

ca niciodată, avem mulți jucători tineri. Prea mulți, ar spune

teren la începutul campionatului. Sper totuși ca acest lucru

unii și sunt de acord cu ei, dar asta este ceea ce am putut

să ﬁe cât mai puțin vizibil spre sfârșitul sezonului.

face cu banii pe care i-am avut la dispoziție. Sunt jucători de
perspectivă care își pot îmbogăți mult cv-urile și mă bazez pe

Traversăm o perioadă extrem de diﬁcilă și de nefastă

foamea lor de performanță. Din acest considerent mă aștept

pentru noi toți. Mi-ați putea spune cât de mult s-a

să avem surprize plăcute pe parcursul sezonului. Niciodată,

schimbat programul / rutina lotului în acest sezon?

din păcate, din strategia pe care o avem atunci când

Rutina noastră s-a schimbat total. Începând de dimineața de

începem să construim o echipă, nu a făcut parte

la antrenamente și până la meciuri eu nu știu niciodată cu

continuitatea, așa cum mi-aș dori. Am început de ﬁecare dată

siguranță pe cine mă pot baza. Trebuie să am întotdeauna 3-

sezonul cu un lot mult schimbat. În aceste condiții nu pot

4 variante de antenament pregătite în așa fel încât cei care

decât să sper că acea echipă de care avem nevoie se va

sunt prezenți și apți să se poată antrena. Același lucru se

forma cât mai repede și că vom reuși să obținem rezultate

întâmplă și când se apropie meciurile deoarece se fac teste

bune și în acest sezon.

și nu știm niciodată cine va ieși pozitiv și nu va avea voie să
joace. În această situație eu trebuie să am din nou mai multe

Ce identitate ați încercat să-i conturați lui BC CSU Sibiu

variante de rezervă deoarece se poate întâmpla ca o

în acest sezon?

anumită poziție să nu ﬁe acoperită. Atunci când Rolland

Din punctual meu de vedere identitatea este de ﬁecare data

Torok și David Stan s-au îmbolnăvit am ajuns în situația de a

aceeași. Vrem să jucăm un joc de tranziție, să ﬁm cât se

nu avea jucători suﬁcienți pentru poziția lor. Tot atunci a fost

poate de intuitivi și mai puțin lenți în atac și să ﬁm atletici

accidentat și Isaiah Philmore timp de 10 zile și a trebuit să joc

pentru a avea mai multe recuperări. Acest lucru ne va asigura

pe poziția pivotului cu jucători care de obicei joacă extremă

mai multe posesii și mai multe șanse de a înscrie. Din punct

sau conducător de joc. Evident că în această situație

de vedere al apărării vrem să avem o echipă foarte bună

programul se shimbă, valoarea antrenamentelor se schimbă

defensivă. Cu excepția sezonului trecut când am șchiopătat

și totul este dat peste cap. Cu toții ne confruntăm cu această

puțin, BC CSU Sibiu a fost una dintre echipele cu cele mai

situație, nu este doar cazul nostru, iar cei care vor reuși să se

puține puncte primite din acest campionat. În concluzie și

adapteze mai repede sunt cei care vor ieși învingători la

sezonul acesta vom avea o echipă cu o apărare bună sau cel

sfârșitul sezonului.

puțin asta ne dorim. Pe acest criteriu am și ales jucătorii. Cu
toții sunt buni apărători și trebuie să arate asta la ﬁnalul
ﬁecărui meci prin punctele primite care ne-am dori să ﬁe sub
65-70.
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Care este starea de sănătate dar și moralul jucătorilor în

mai ales că este primul nostru meci acasă, exceptând

această perioadă?

Memorialul Tordai. Va ﬁ un meci în care cu

Din cauza problemelor pe care le avem și a perioadei

jucătorii noștri tineri vor avea emoții mari și, așa cum am

instabile pe care o traversăm moralul jucătorilor nu poate ﬁ

văzut și la turneu, și le vor arăta pe teren. Să sperăm că vor

siguranță

unul extraordinar. Își doresc cu toții să joace și să ﬁe sănătoși

putea să treacă peste ele după primele câteva minute din

însă este foarte greu să se concentreze doar pe baschet.

meci și că vom reuși să facem un joc care să ne permită să

Acest lucru se întâmplă mai ales mai atunci când fac teste și

obținem victoria.

trebuie să aștepte rezultatele. Ei sunt conștienți că se poate
să nu joace chiar dacă se simt sănătoși și în stare să facă

În condițiile în care tuturor ne este dor de bachet, un

acest lucru. Este o situație la care trebuie să ne adaptăm și

mesaj pentru suporterii sibieni.

noi și celelalte echipe și așa cum spuneam, cei care vor reuși

Vă aștept la meciuri cu aceeași nerăbdare cu care vă doriți și

să se adapteze acestei situații și să se pregătească mai bine

voi să reveniți în sală și să ne susțineți. Îmi doresc să vă

sunt cei care vor avea câștig de cauză.

oferim un baschet de calitate, dar aș vrea totuși să nu vă

Ați putea prefața în câteva cuvinte meciul cu CSM Târgu

sală. Sunt diferențe mari, jocul pare și este într-adevăr mai

așteptați ca la televizor meciul să ﬁe la fel de interesant ca în

Jiu?

lent la televizor decât live, sunt multe lucruri care nu se văd la

Echipa din Târgu Jiu are câțiva jucători straini care nu au un

televizor, sunt multe zone din teren unde camerele nu

CV extraordinar dar care, din ceea ce am văzut, se mișcă

ﬁlmează și atmosfera este cu totul alta. Sper că veți rămâne

destul de bine și sunt periculoși mai ales din punct de vedere

alături de noi indiferent prin ce momente grele vor trece

ofensiv. Echipa are un shoot foarte bun de la distanță și aici

clubul, echipa sau chiar campionatul anul acesta. Sper că

mă refer atât la jucătorii străini cât și la cei români care au

vom ieși cu toții mai puternici din aceste încercări și că vom

jucat la Tg. Mureș. În concluzie, nu vorbim despre o echipă

putea duce mai departe istoria clubului, dar și că vom mai

rea deloc și sunt convins că vom avea un meci foarte greu,

scrie împreună pagini importante pentru BC CSU Sibiu.

Material realizat de Denisa Covaciu
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Dragan Petričević:
„Sportul în sala goală
este foarte trist ”
Ce v-a determinat să rămâneți alături de SCM Timișoara

Îmi puteți vorbi despre strategia care a stat la baza creării

și ce înseamnă această echipă pentru dumneavoastră?

lotului în acest sezon? Și ce identitate ați încercat să dați

Am revenit la Timișoara în vara anului 2019, deși aveam

echipei în acest sezon?

contract valabil în Tunisia până la ﬁnalul sezonului

Strategia de formarea a unui lot depinde întotdeauna de

2021/2022 . Dacă nu era vorba de Timișoara, orașul unde

buget. Cum SCM Timișoara nu dispune de un buget foarte

locuiesc oﬁcial și unde stă și soția mea, nu aș ﬁ părăsit echipa

mare, era evident că trebuia să aducem jucători a căror

din Tunisia pentru orice altă ofertă. Oamenii de acolo au fost

valoare depășește valoarea salariului pe care îl primesc. În

foarte corecți, m-au înțeles și am semnat pentru SCM

cazul acesta, calitatea umană a ﬁecăruia, dar și

Timișoara un contract pe trei ani. Practic, m-am întors acasă,

disponibilitatea de a face sacriﬁcii sunt factori foarte

dar rămâne de văzut cât voi reuși să stau, deoarece

importanți în alegerea jucătorilor.

antrenorii în ziua de azi în puține cazuri reușesc să rămână la

Identitatea echipei trebuie să ﬁe una și aceeași cu identitatea

aceeași echipă. Excepție fac Dan Fleșeriu, Cristi Achim și

unui oraș ca Timișoara, care ar ﬁ de pildă formată din: spirit

Mihai Silvășan, și această stabilitate se poate vedea și prin

de luptă, de fair-play, de performanță și de disponibilitatea la

rezultatele echipelor pe care le antrenează. Un lucru este

sacriﬁciu personal pentru comunitate.

cert, Timișoara este casa mea acum, aici am obținut multe
performanțe bune, ﬁnale jucate, trofee câștigate, aici am

Cât de mult credeți că are de suferit baschetul în această

întemeiat o familie și era ﬁresc să mă întorc.

perioadă de pandemie?

Care este obiectivul echipei și implicit al dumneavoastră

al unei societăți normale. Îmi este greu să vorbesc de cât a

În această pandemie a suferit orice domeniu și orice aspect

personal în actuala ediție de campionat?

suferit baschetul atâta timp cât zilnic mor 80-100 de oameni

Obiectivul echipei este unul greu de deﬁnit în acest sezon, și

în România, când copiii nu merg la școală sau când cadrele

asta din cauza pandemiei. Practic, CSKA Moscova cu un

medicale cad din picioare de oboseală. Sunt oameni cu

buget de 45 de milioane de dolari, nu vorbește de obiective,

salariul minim pe economie care au rămas fără slujbă, așa că

așa că nu putem vorbi nici noi. Obiectivul meu personal este

nu pot să ﬁu egoist și să vorbesc despre cât de mult suferă

mereu același: performanța cât mai ridicată, indiferent de

sportul. Dacă vorbim strict de campionatul intern, lucrul care

condiții sau bugete. La cele mai multe echipe din cariera

ne afectează pe toți este lipsa meciurilor. Acest lucru este

mea, am reușit clasări bune, dar au fost și echipe unde nu am

mult mai accentuat la noi, decât în majoritatea țărilor din

reușit și am plătit acest lucru prin demitere sau demisia venită

Europa. Noi încă stăm, deși se joacă peste tot, dar e posibil

din partea mea. Acest lucru este normal în viața unui

ca la un moment dat majoritatea campionatelor din Europa

antrenor, nu ai cum să ﬁi sus mereu, dar cel puțin ești obligat

să se oprească, iar la noi să se joace. Pur și simplu, până

să-ți propui acest lucru. Doar așa poți să vii în sală cu o

acum au fost luate niște măsuri necesare și nu avem ce să

energie care îi va face pe jucători să te respecte.

comentăm.
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Pe mine personal cel mai mult mă îngrijorează situația

văzut ﬁlmul să-l caute obligatoriu pe Netﬂix. Este o

juniorilor. Dacă preț de un an se va opri campionatul de

capodoperă). E de prisos să vorbim cât înseamnă suporterii

seniori, va ﬁ foarte trist, dar dacă un an juniorii nu vor juca, ar

echipei favorite. Noi nu suntem o echipă cu mulți suporteri,

ﬁ o dramă.

am fost cândva, dar și așa de puțini câți au fost în ultima
vreme, o să ne lipsească. Ca și-n viață, realizezi importanța

Ce mesaj le transmiteți suporterilor care trebuie să-și

cuiva din viața ta, abia după ce nu-l mai ai lângă tine. Sportul

urmărească, momentan, favoriții doar în fața ecranelor?

în sala goală este foarte trist. Sper că vom trăi această

Ce alt mesaj pot să transmit suporterilor, decât că meciurile

tristețe cât mai puțin posibil.

jucate fără ei în sală o să ﬁe ca o “Nuntă mută” (cine nu a

Material realizat de Denisa Covaciu
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CLAUDIU ALIONESCU:
„Îmi doresc să arătăm în primul
rând că suntem o echipă demnă
de prima ligă a României”
Ce v-a determinat să rămâneți alături de CSM Târgu Jiu și

deloc printre fruntașele campionatului, nici măcar la mijloc.

ce a ajuns să însemne această echipă pentru

Astfel, am încercat să menținem nucleul de bază al jucătorilor

dumneavoastră?

români de anul trecut și spre marea mea bucurie am și reușit

În primul rând, după experiențele mai puțin reușite cu

acest lucru (Borsa, Gheorghe, Berca, Berculescu,

Energia, în ultimul sezon, și ACS Târgu Jiu, am găsit acum la

Bratoloveanu). Lângă ei am adus un mixt de jucători străini,

CSM climatul perfect pentru a putea face performanță. Ca

cei tineri și cei 2 cu experiență. Trebuie să recunosc faptul că

orice proiect nou început a fost privit cu îndoială, dar s-a

am avut și un pic de noroc și am "proﬁtat" de ceea ce s-a

demonstrat că lucrurile sunt pe un făgaș normal până la urmă

întâmplat, din păcate, la Mediaș și astfel am putut aduce un

și că se vrea din nou ca baschetul gorjean să ﬁe acolo unde

jucător de calibrul lui Nikolic. Însă, ideea noastră a fost

nu demult era. Pentru mine a fost o provocare la care am

accentul pe jucătorii localnici. Avem în momentul de față, pe

aderat fără să mă gândesc prea mult, iar acum vreau să ajut

lângă cei 2 menționați mai sus, încă 4 jucători gorjeni în lotul

atât cât pot la construcția acestui proiect. Suntem o mână de

mare și alții pe care îi urmărim îndeaproape la grupele de

oameni care trag cu toții la aceeași căruță, iar acesta este cel

juniori, astfel că este pentru prima oară când în lotul echipei

mai mare imbold.

de seniori se găsește un număr atât de mare de jucători
localnici.

Care este obiectivul echipei și implicit al dumneavoastră

Așa cum spuneam și anterior, îmi doresc să ﬁm o echipă ce

personal în actuala ediție de campionat?

va intra în teren dornică să demonstreze că liga națională nu

Obiectivul de performanță deﬁnit este acela de a rămâne în

este o pălărie prea mare pentru noi.

Liga Națională și sezonul viitor. Însă în aceste condiții, când
testarea PCR a devenit un criteriu de performanta sportivă

Cât de mult credeți că are de suferit baschetul în această

(nu contează cât și cum ne antrenăm, dacă vine o testare și 2

perioadă de pandemie?

săptămâni îți dă tot programul peste cap), îmi doresc să

Din păcate, pandemia este parte a pregătirii noastre și nu una

arătăm în primul rând că suntem o echipă demnă de prima

care să ne ajute. Menționam anterior că testarea PCR este

ligă a României, că suntem o echipă care practică un baschet

un criteriu de performanță... Nu va conta atât de mult ce și cât

de calitate și nu suntem doar un simplu partener de întrecere

muncești, cât va conta să nu ﬁi pozitiv. Însă sunt vremuri pe

pentru ceilalți competitori.

care trebuie să le trăim și să ne adaptăm atât cât putem la ele.
Important este să mergem mai departe.

Îmi puteți vorbi despre strategia care a stat la baza creării
lotului în acest sezon? Și ce identitate ați încercat să dați
echipei în acest sezon?
Crearea lotului depinde, în primul rând, de bugetul de care
dispui. Și aici trebuie să menționăm faptul că nu suntem
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Ce mesaj le transmiteți suporterilor care trebuie să-și

greu, dar așa cum spuneam, trebuie să ne adaptăm din mers.

urmărească, momentan, favoriții doar în fața ecranelor?

Lipsa energiei transmise din tribune este un handicap major.

Baschetul este un spectacol, iar un spectacol fără spectatori

Sunt convins însă că iubitorii de baschet așteaptă cu

cu siguranță nu mai este la fel. Sunt convins că toată suﬂarea

nerăbdare debutul în noul sezon…chiar și în fața unui laptop

baschetbalistică așteaptă marea reîntâlnire cu suporterii.

sau televizor, vor ﬁ alături de favoriți.

Dar din păcate aceasta nu se va realiza prea curând. Este

Material realizat de Denisa Covaciu
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Saša Ocokoljić:
„VREAU să fac această echipă
să fie recunoscută de către
toate echipele din campionat”
Ce v-a determinat să vă alăturați echipei CSO Voluntari și

Am încercat să găsim echilibru între abilitățile atletice și

ce înseamnă pentru dumneavoastră această echipă?

talent, între jucători tineri și jucători experimentați, dar

Am fost foarte fericit când am primit oferta de a mă alătura

obiectivul principal a fost să aducem jucători cu personalități

echipei CSO Voluntari, pentru că am văzut această echipă ca

puternice, pentru că am văzut acest aspect ca ﬁind cel mai

ﬁind de perspectivă în viitorul apropiat. Am văzut o mare

important pentru echipa noastră.

oportunitate în a mă alătura unei echipe care nu a fost
prezentă în Play Oﬀ până acum, dar care e gata să crească,

Cât de mult credeți că are de suferit baschetul în această

atât pe teren, cât și în afara lui. Chiar dacă această perioadă

perioadă de pandemie?

este foarte grea din toate punctele de vedere, pot să spun că

Această pandemie este cea mai mare din istoria modernă,

sunt foarte fericit aici și că am o colaborare perfectă cu tot

toate aspectele vieții se aﬂă în poziții delicate și totul pare că

managementul. Sunt foarte încântat să lucrez din nou cu

va mai dura pentru o perioadă îndelungată. Baschetul este,

Ionuț Georgescu (după colaborarea minunată pe care am

de asemenea, într-o situație diﬁcilă. Au fost 6 luni de pauză,

avut-o anterior) și cu Virgil Căruțașu, cu care am jucat în

care au afectat jucătorii, antrenorii, arbitrii și, bineînțeles,

trecut.

suporterii. Este foarte greu să spun ceva, când în toată lumea
sunt echipe cu jucători infectați, multe meciuri sunt anulate și

Care este obiectivul echipei și implicit al dumneavoastră

multe competiții care încă nu au început. Totodată, este

personal în actuala ediție de campionat?

foarte greu să vorbesc despre partea competitivă a unui meci

Obiectivul nostru în acest sezon este să concurăm cu echipe

sau a unui campionat, când totul depinde de starea de

pe care CSO Voluntari nu a avut ocazia să le întâlnească

sănătate a ﬁecărui jucător.

anterior. Când spun ”să concurăm” nu mă refer doar la a

În ciuda tuturor acestor probleme, cred că cel mai important

participa în același campionat, ci la a juca, a lupta și a câștiga

ar ﬁ ca meciurile să ﬁe jucate, nu anulate.

în fața celor mai bune echipe din Liga Națională. Pot să spun,
de asemenea, că obiectivul meu este să fac această echipă

Ce mesaj le transmiteți suporterilor care trebuie să își

să ﬁe recunoscută de către toate echipele din campionat. Să

urmărească favoriții doar în fața ecranelor momentan?

vorbesc despre rezultate ar ﬁ foarte greu în această

Fanilor le transmit să urmărească și să-și susțină favoriții, în

perioadă, când totul este diferit.

fața ecranelor, dar să ﬁe conștienți că totul se va termina întro zi și că o să-și recapete locurile lor în sală. Bineînțeles, le

Îmi puteți vorbi despre strategia care a stat la baza creării

urez tuturor să rămână sănătoși în această perioadă de

lotului în acest sezon? Și ce identitate ați încercat să dați

pandemie, pentru că este mai important decât orice.

echipei în acest sezon?
Referitor la strategia de creare a lotului, ideea a fost să
formăm o echipă echilibrată, din toate punctele de vedere.
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Material realizat de Călin Găvozdea

Avacronica meciurilor de la Sibiu
Cupa României este ultima competiție națională de seniori care a fost dusă la bun sfârșit înainte de începerea
stării de alertă și a întreruperii tuturor competițiilor sportive, iar meritoasa deținătoare a trofeului este U - Banca
Transilvania Cluj Napoca, cea care s-a impus în ﬁnală în fața campioanei în exercițiu CSM CSU Oradea într-o ﬁnală
desfășurată în fața a 3000 de spectatori. De la ﬁnala disputată în 10 februarie, campionatul a continuat până în 9
martie. După multe ezitări, planuri schimbate, incertitudini și speranțe, s-a luat decizia suspendării competiției, iar
titlul nu a mai fost acordat. Multe echipe au încercat să îi țină pe jucători conectați la joc și concentrați în speranța
reluării competiției, lucru care nu s-a întâmplat, iar în situația dată ﬁecare club s-a străduit să asigure jucătorilor
proprii întoarcerea în siguranță în țările de origine.

Cu toate diﬁcultățile apărute în urma scăderii bugetelor,

Anthony Hickey (PG), Zarko Djuric (F), dar și autohtonul

perioada de transferuri a fost destul de încărcată, multe

Marcu Badiu, unul dintre cei mai promițători U23. Din lotul de

echipe operând modiﬁcări masive în loturile de jucători sau

anul trecut au fost păstrați mai mulți jucători, dar și Sasha

chiar în staﬀ-ul tehnic și administrativ. În rândurile de față vom

Ocokoljic pe banca tehnică.

face referire doar la echipele prezente la Sibiu. Prima mutare,
care a fost și cea mai spectaculoasă la nivelul oﬁcialilor,

SCM Timișoara, tot cu Dragan Petricevic antrenor, i-a păstrat

vizează două echipe prezente la acest turneu, și anume

pe Mirel Dragoste, Laszlo Lazar, Will Franklin, Sherwood

trecerea managerului Ionuț Georgescu de la CSU Sibiu -

Brown, Adam Mirkovic și Milos Komatina și au ocupat

după două sezoane de succes în care echipa a reușit să

posturile lăsate libere cu Alexandru Olah (C), Igor Mihajlovic

câștige Cupa României și medalia de argint în campionat - la

(PG), Lewis Dolphin Stallworth IV (SG), Nikola Gajic (PG),

CSO Voluntari, echipă cu aspirații dintre cele mai înalte.

precum și tinerii români Daniel Banciu (F/PF), Norbert
Kelemen (F) și Cristian Mocrițchi (G/PG).

Sibienii nu au stat mult pe gânduri și l-au cooptat pe Dragoș
Bicher, poate cel mai tânăr manager al unei echipe sportive

Formația din Târgu Jiu este o necunoscută pentru cei

din România, un localnic crescut și format în spiritul CSU, bun

obișnuiți cu prima grupă valorică deoarece nu s-a mai aﬂat de

cunoscător al istoriei echipei și părtaș la multe succese ale

ani buni în luptă pentru accederea în primele 8. Cu un

acesteia. Amândurora, mult succes în noile roluri din care pot

contingent important de jucători români, cei mai

contribui la dezvoltarea sportului cu mingea la coș, nu doar în

reprezentativi ﬁind Alin Borșa, Răzvan Bratoloveanu și Camil

orașele în care activează echipele, ci și pe plan național.

Berculescu, echipa gorjeană a înregimentat trei jucători
americani, Jake Spurgeon (SF), Darien McClain (PG) și

În privința transferurilor de jucători, echipa din Voluntari a fost

Kevin Allen (C), pe georgianul Revaz Rogava, component al

una dintre cele mai active reușind achiziții de-a dreptul

lotului național și a încercat să îl readucă în campionatul

spectaculoase, numindu-i aici pe Vlad Moldoveanu (F) și

nostru pe Stefan Nikolic. Pe postul de antrenor a fost

Malcolm Lee (PG), jucător cu meciuri în NBA. Pe lângă

conﬁrmat Claudiu Alionescu. După retragerea sprijinului

aceștia, au mai sosit Matt McCarthy (C), Devoe Joseph (SG),

primăriei, nu s-au mai făcut alte anunțuri legate de transferuri
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de jucători, astfel că pot apărea surprize în lotul de jucători.

neplăceri cauzate de pandemie astfel că unele antrenamente
nu s-au putut desfășura în efectiv complet. Totuși, nu sunt

Gazdele turneului, CSU, i-au păstrat în lot pe Chris Cooper,

anunțate absențe, iar asta este în avantajul ei. Pronostic: 2

Isaiah Philmore, Rolland Török, Lucas Tohătan, Aurelian
Gavriloaia și Robert Stan și au primenit lotul cu KJ Jackson

CSU Sibiu - CSM Târgu Jiu

(G), Marquis Addison (SG), Jayce Johnson (C), Christian

Echipa din Târgu Jiu sosește la Sibiu fără să ﬁ bifat vreun

Lutete (SG), dar și cu talentatul tânăr de numai 18 ani Anton

turneu de pregătire și nici nu a conﬁrmat transferul lui Nikolic

Rotaru, care îi calcă pe urme tatălui lui, Horea Rotaru,

care era în negocieri cu mai bine o lună în urmă. Având în

căpitanul de legendă al echipei clujene din anii '90, triplu

vedere că a făcut parte din ultima grupă valorică și că nu are

campion și multiplu medaliat național. Astfel, CSU are șase

nume cu rezonanță în lot, pornește ca outsider în acest

jucători străini, în timp ce la nivelul băncii tehnice nu a

turneu. Pentru sibieni, care au un bilanț echilibrat în meciurile

efectuat modiﬁcări.

perioadei de pregătire, iar în ultimii ani s-au luptat mereu
pentru fazele ﬁnale ale cupei, acest meci poate reprezenta o

Prin transferurile efectuate de ﬁecare echipă, nu doar cele

bună oportunitate de a închega relații de joc în condițiile unui

aﬂate în competiție aici la Sibiu, sezonul se anunță foarte

prim meci oﬁcial după 8 luni și de a pregăti astfel celelalte

interesant, iar surprize pot apărea deseori, mai ales că

două confruntări mult mai diﬁcile. Pronostic: 1

deocamdată accesul spectatorilor în săli nu este permis, iar în
vremuri normale, unele echipe sunt susținute meci de meci

11 noiembrie 2020

de fani vulcanici care aduc un plus de forță amﬁtrionilor. Toată

CSM Târgu Jiu - SCM Timișoara

suﬂarea sportivă, nu numai cea baschetbalistică, așteaptă cu

Având la dispoziție două ore de odihnă în plus după ziua

nerăbdare revenirea publicului în arene și speră ca acest

precedentă și un lot mai echilibrat și mai experimentat,

lucru să se întâmple cât mai curând. Totuși, cel mai important

bănățenii pornesc cu prima șansă, mai ales că de-a lungul

lucru rămâne sănătatea celor angrenați în baschet astfel

anilor au luat foarte în serios această competiție și au obținut

încât competiția, odată începută, să poată ﬁ dusă la bun

performanțe frumoase. Echipei gorjene îi lipsesc meciurile cu

sfârșit, iar trofeele să ﬁe câștigate în confruntări directe pe

echipele de top din țară, astfel încât este greu de crezut că va

teren.

rezista în fața Timișoarei la mai puțin de 24 de ore de la meciul

10 noiembrie 2020

tinerilor jucători din lot care au ocazia de a-și măsura forțele

precedent. Un atu al gorjenilor ar putea ﬁ dorința de aﬁrmare a

SCM Timișoara - CSO Voluntari

cu jucătorii unei echipe obișnuite cu aerul rareﬁat din fazele

De aproape două luni bănățenii nu au mai disputat nici un

ﬁnale ale acestei competiții. Pronostic: 2

meci amical, iar în urmă cu câteva zile au anunțat că
Alexandru Olah se aﬂă în carantină, astfel că nu va ﬁ prezent

CSO Voluntari - CSU Sibiu

la turneul acesta, iar absența lui este o pierdere importantă. În

CSO a fost surpriza memorialului Tordai reușind să învingă

patru jocuri amicale disputate în luna septembrie, SCM a

deținătoarea Cupei României după un meci care a necesitat

pierdut trei, lipsa omogenității ﬁind unul din motivele acestui

prelungiri. Cum CSU nu a reușit să treacă de Dinamo, cele

parcurs. De partea cealaltă, CSO revine în sala Transilvania

două echipe nu s-au întâlnit în ﬁnala turneului. Iată că a sosit

la o lună de la adjudecarea trofeului memorial Elemer Tordai

momentul ca cele două să se întâlnească, de data aceasta

după jocuri solide și o revenire spectaculoasă în ﬁnala cu

într-un meci oﬁcial. Tensiunea acestui meci a fost într-o

Dinamo. Nici formația de lângă București nu a fost scutită de

oarecare măsură anticipată după turneul de acum o lună
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când oaspeții au acuzat sibienii de carențe în organizarea

SCM Timișoara - CSU Sibiu

turneului, iar acestea au anunțat că nu vor mai ﬁ gazdele

Privind retrospectiv la ultimele ediții ale Cupei României

turneului din debutul Cupei României, ulterior revenind

observăm că cele două echipe au vizat mereu fazele

asupra deciziei. Va ﬁ o luptă încinsă, un joc echilibrat care va

superioare ale competiției, ambele reușind caliﬁcarea în

ﬁ câștigat de echipa mai lucidă și mai exactă în fața panoului

ﬁnale și chiar adjudecarea trofeului, iar de ﬁecare dată când

advers. Pronostic: 2

s-au întâlnit au oferit un spectacol baschetbalistic de înaltă
ținută, memorabil ﬁind sfertul de ﬁnală din sezonul 2017-

13 noiembrie 2020

2018 când partida a avut nevoie de trei reprize de prelungiri

CSO Voluntari - CSM Târgu Jiu

pentru deznodământ. De atunci s-au produs multe modiﬁcări

Ținând cont de lotul prezentat și de experiența jucătorilor,

în cele două loturi, dar ambițiile sunt în continuare mari în

echipa ilfoveană pornește detașat cu prima șansă și poate

ambele tabere. Ambele echipe pornesc cu condiții

proﬁta de oportunitate pentru a oferi mai multe minute

asemănătoare de joc, după o zi de pauză și cu un nivel al

jucătorilor tineri din echipă. Este greu de crezut că gorjenii vor

omogenității încă scăzut, de aceea este de așteptat ca jocul

emite pretenții în fața unei echipe cu un buget mult mai mare

și scorul să ﬁe echilibrate. Pronostic 2

decât al ei și cu jucători cu mare experiență internațională.
Pronostic: 1

Material realizat de Adrian Micinic

Pag. 15

Igor Kokoskov și Martin Schiller
antrenorii debutanți în Euroliga masculină
ediția 2020/21
Sezonul competițional 2020/21 aduce în prim plan un număr de patru antrenori la prima experiență ca principali în
Euroliga masculină. Cea mai redutabilă competiție pe bătrânul continent, locul în care în această postură trebuie
să ﬁi la fel de bun ca tactician, cât și ca psiholog, reprezintă o provocare pe care orice antrenor european și-o
dorește. Facem cunoștință cu cei doi care anterior nu au avut niciun fel de experiență sau raport contractual în
principala competiție baschetbalistică la nivel de club în Europa.

tehnic al lui Los Angeles Clippers, după care a trecut la
Detroit Pistons, alături de care a câștigat titlul NBA în 2004. A
rămas acolo până în 2008, pentru ca în următorii cinci ani să
facă parte din staﬀ-ul lui Phoenix Suns. Apoi a fost secund la
Cleveland Cavaliers, Orlando Magic și Utah Jazz.
În vara anului 2018 a preluat funcția de antrenor principal la
Phoenix Suns. El a avut o echipă aﬂată în reconstrucție,
câștigând 19 din totalul de 82 partide disputate, ﬁind înlocuit
în vara anului 2019. Astfel, Igor s-a alăturat lui Luke Walton, în
calitate de antrenor asistent, la Sacramento Kings.
Pe plan european, Kokoskov și-a format un renume
Igor Kokoskov (Serbia, Fenerbahce Beko Istanbul)

antrenând la nivelul echipelor naționale. El a fost asistent la
reprezentativa Serbiei și Muntenegrului cu care a participat la

În vârstă de 48 ani, Kokoskov este singurul antrenor născut și

Jocurile Olimpice și o ediție EuroBasket, sub comanda lui

crescut în Europa care a ocupat o funcție de antrenor

Zeljko Obradovic. Apoi, între 2008 și 2015 a condus naționala

principal la o echipă din NBA. S-a întâmplat în sezonul

Georgiei cu care a participat la trei ediții EuroBasket, pentru

2018/19, alături de Phoenix Suns. Activitatea de antrenor a

ca în perioada 2016/17 să antreneze Slovenia, alături de care

lui Kokoskov a demarat în 1992, la echipele de juniori ale lui

a cucerit EuroBasket 2017. Din toamna anului trecut, Igor

OKK Belgrad. A devenit apoi antrenor asistent, pentru ca

Kokoskov este antrenorul echipei naționale a Serbiei. În

ulterior să devină principal. În sezonul 1996/97 a antrenat la

paralel, el ar urma să ﬁe antrenor principal la Fenerbahce

juniorii lui Partizan, iar apoi a trecut în SUA.

Beko Istanbul.

Aventura americană a lui Kokoskov a început în NCAA, ca

Până la redactarea acestui text, Kokoskov a condus pe

asistent la Missouri. După un singur an a fost inclus în staﬀ-ul

Fenerbahce în 12 partide, șase în Euroligă și tot atâtea în
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Basketbol Superligi. În cupele europene are un bilanț general

în liga de dezvoltare a NBA. De asemenea, tehnicianul

de 3 victorii și 3 înfrângeri, iar în campionatul Turciei are 6-0.

austriac are un titlu de campion al Austriei, obținut în 2009,
din postură de antrenor secund.
Schiller a fost antrenor principal la Düsseldorf (2004/05) și
TSG Bergedorf (2005/07). Ulterior a activat în postura de
antrenor asistent la WBC Wels (Austria), Artland Dragons și
MHP Riesen Ludwigsburg (Germania). De asemenea, Martin
este antrenor asistent al echipei naționale a Germaniei din
2015.
Relațiile lui John Patrick, antrenorul principal al lui
Ludwigsburg, cu sistemul baschetbalistic american, i-au
oferit lui Schiller – care a lucrat doi ani în calitate de asistent
pentru tehnicianul american – oportunitatea de a lucra în
baschetul profesionist nord-american.
În 2017 a preluat pe Salt Lake City Stars, satelitul lui Utah
Jazz. În primul sezon a avut un bilanț general de 16-34, iar în
cel de-al 2-lea a avut 27-23. În sezonul 2019/20, scurtat de
pandemie, Schiller a avut 30-12 la general și se situa pe
primul loc în G-League. Dincolo de acest rezultat, Schiller a
dezvoltat o foarte bună relație cu Quin Snyder, antrenorul

Martin Schiller (Austria, Zalgiris Kaunas)

principal de la Utah Jazz.

Un alt antrenor specializat în baschetul american a debutat la

Zalgiris Kaunas are un început de sezon 2020/21

nivel de Euroligă în sezonul 2020/21. Martin Schiller a ales

impresionant. Sub comanda lui Schiller, echipa amintită are

să-și încerce norocul în cea mai solicitantă ligă din punct de

5-1 în Euroliga masculină, unde se situează pe primul loc al

vedere tactic. El a dat curs ofertei venite de la Zalgiris

clasamentului la momentul redactării acestui text. În schimb,

Kaunas. Părțile au parafat un acord cu valabilitate pentru

în LKL, Zalgiris are 6-1 la general și ocupă prima poziție.

două sezoane.
Alți doi antrenori la prima experiență ca principali în
Schiller este noul antrenor principal al lui Zalgiris Kaunas,

Euroligă

ﬁind astfel sucesorul lui Sarunas Jasikevicius. El are 38 ani și
se aﬂă la primul job de principal într-o competiție

Alți doi tehnicieni ocupă funcții de antrenori principali la

semniﬁcativă din Europa. Noul antrenor al campioanei

echipe din Euroliga masculină. Este vorba despre Georgios

Lituaniei este originar din Austria și a început să lucreze la

Vovoras la Panathinaikos Atena, respectiv TJ Parker la LDLC

nivel juvenil în țara natală. Pe urmă a trecut în Germania, iar

Asvel Villeurbane. Ambii au acumulat deja experiență în liga

între 2017 și 2020 a fost antrenor principal la Salt Lake City

de top a Europei lucrând ca asistenți în sezoanele

Stars în G-League.

precedente. De altfel, atât Vovoras, cât și Parker au ocupat
anterior funcția de antrenori interimari la actualele lor echipe.

El a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului 2019/20

Material realizat de Călin Găvozdea
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Cele mai importante transferuri
Echipa
ALBA Berlin
Anadolu Efes Istanbul
AX Armani Exchange Milano
Crvena Zvezda mts Belgrad
CSKA Moscova
FC Barcelona
FC Bayern München
Fenerbahce Beko Istanbul
Khmiki Regiunea Moscova

LDLC ASVEL Villeurbanne
Maccabi Playtika Tel Aviv
Olympiakos Pireu
Panathinaikos OPAP Atena
Real Madrid
TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz
Valencia Basket

Zalgiris Kaunas
Zenit Sankt Petersburg

Jucător/Vârstă/Post
Maodo Lo, 27 PG
Jayson Granger, 30 G
Kyle Hines, 33 C
Gigi Datome, 32 SF
Ognjen Kuzmic, 30 C
Marko Simonovic, 34 PF
Nicola Milutinovic, 25 C
Tornike Shengelia, 28 PF
Nick Calathes, 31 PG
Malcolm Thomas, 32 C
Edgaras Ulanovas, 27 F
Lorenzo Brown, 29 G
Evgeny Voronov, 34 SG
Jordan Mickey, 26 PF/C
Errick Mc Collum, 32 G
Greg Monroe, 29 C
Norris Cole, 31 PG
Ante Zizic, 23 C
Kostas Sloukas, 30 PG
Charles Jenkins, 31 SG
Nemanja Nedovic, 28 SG/F
Aaron White, 27 PF
Alberto Abalde, 24 SF
Alec Peters, 24 PF
Nikola Kalinic, 28 SF
Derrick Williams, 28 PF
Klemen Prepelic, 27 SG
Martin Hermannsson, 25 G
Joffrey Lauvergne, 28 C
Augustine Rubit, 30 C
Vitaly Fridzon, 34 SG
KC Rivers, 33 SG
Kevin Pangos, 27 PG
Arturas Gudaitis, 27 C

De la ce echipă vine
Bayern München
Baskonia
CSKA Moscova
Fenerbahçe Beko
FMP
Cedevita Olimpija
Olympiacos
Baskonia
Panathinaikos
Fenerbahce Beko
Zalgiris Kaunas
Crvena Zvezda
Zenit Sankt Petersburg
Real Madrid
UNICS Kazan
FC Bayern München
AS Monaco
Cleveland Cavaliers
Fenerbahce Istanbul
Kizilyildiz
Olimpia Milano
Tenerife
Valencia
Anadolu Efes Istanbul
Fenerbahce
Ferenbahce
Real Madrid
ALBA Berlin
Fenerbahce
Olympiacos
Lokomotiv Kuban
Zalgiris Kaunas
Barcelona
Armani Milano

Experiența în
Euroligă
113 jocuri
148 jocuri
281 jocuri
208 jocuri
81 jocuri
67 jocuri
164 jocuri
147 jocuri
211 jocuri
91 jocuri
175 jocuri
27 jocuri
91 jocuri
54 jocuri
29 jocuri
28 jocuri
43 jocuri
20 jocuri
246 jocuri
160 jocuri
94 jocuri
85 jocuri
48 jocuri
63 jocuri
166 jocuri
57 jocuri
31 jocuri
27 jocuri
72 jocuri
56 jocuri
195 jocuri
163 jocuri
101 jocuri
96 jocuri
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Material realizat de Călin Găvozdea

STATISTICI
1.
2.

Index Rating
Nikola Mirotic
Moustapha Fall

FC Barcelona
LDCL ASVEL Villeurbanne

23.75
22.00

3.
4.
5.

Krunoslav Simon
Vladimir Lucic
Pierria Henry

Anadolu Efes Istanbul
Bayern München
TD Systems Baskonia Vitoria -Gasteiz

20.17
19.86
17.83

1.
2.
3.
4.
5.

Puncte/meci
Jordan Loyd
Will Clyburn
Scottie Wilbekin
Nicola Mirotic
Mike James

Crvena Zvezda mts Belgrad
CSKA Moscova
Maccabi Playtika Tel Aviv
FC Barcelona
CSKA Moscova

22.33
18.00
17.57
16.75
16.43

1.
2.
3.
3.
5.

Recuperări/meci
Devin Booker
Achille Polonara
Jalen Reynolds
Jonas Jerebko
Mickey Jordan

Khimki Reg Moscova
TD Systems Baskonia Vitoria -Gasteiz
Bayern München
Khimki Reg Moscova
Khimki Reg Moscova

8.40
7.80
7.29
7.29
7.25

1.
2.
3.

Pase decisive
Nick Calathes
Vasilije Micic
Pierria Henry

FC Barcelona
Anadolu Efes Istanbul
TD Systems Baskonia Vitoria -Gasteiz

6.86
6.50
6.40

4.
5.

Kostas Sloukas
Facundo Campazzo

Olympiacos Piraeus
Real Madrid

5.57
5.43

1.
2.
3.

Intercepții
Pierria Henry
Wade Baldwin IV
Nikola Mirotic

TD Systems Baskonia Vitoria -Gasteiz
FC Bayern München
FC Barcelona

2.20
2.14
2.00

4.
5.

Achille Polonara
Facundo Campazzo

TD Systems Baskonia Vitoria -Gasteiz
Real Madrid

1.80
1.71

1.
2.
3.

Capace
Jordan Mickey
Bryant Dunston
Moustapha Fall

Khimki Regiunea Moscova
Anadolu Efes Istanbul
LDLC ASVEL Villeurbanne

3.00
1.80
1.50

4.
5.

Georgios Papagiannis
Ben Lammers

Panathinaikos OPAP Atena
ALBA Berlin

1.40
1.20

