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„Lipsa suporterilor este un minus
foarte mare, mai ales CÂND
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Material realizat de Ana Duțu

David Robert Stan:
„Lipsa suporterilor este
un minus foarte mare”
Ce le-ai spune fanilor despre omul David Robert Stan?
Bună, ma numesc Stan Robert David, am 21 de ani sunt
născut pe 7 iulie 1999, vin din Galați unde am și crescut. Am
două surori și sunt anul 3 la Facultatea de Educație Fizică și
Sport din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Pe
lângă baschet, ca și alt sport pot spune că îmi
place foarte mult să joc volei, mai ales vara pe
nisip. În afară de sport, am fost pasionat în timpul
liceului de matematică și chimie din care am dat
și bacul, iar pe plan social îmi plac jocurile, atât
de societate cât și cele online pe playstation,
pe care le-am practicat mai mult pe perioada
pandemiei.

Câți ani aveai când ai început să joci
baschet și cine ți-a inﬂuențat decizia?
În copilărie am fost în continuă căutare a
sportului potrivit pentru mine, printre altele am
practicat și handbal, patinaj viteză, fotbal și
caiac/canoe. Baschetul l-am început la vârsta de
16 ani după ce m-am întâlnit cu un fost coleg de
echipă al tatălui meu,

domnul Gelu Cazanoschi,

care mi-a fost și antrenor la juniori. Cu el am avut
contact prima oară când eram cu părinții în mall, acesta a
văzut că eram destul de înalt și m-a întrebat dacă vreau să
vin la antrenamente. După ce am început antrenamentele
mi-am dat seama că în sportul astă mă potrivesc cel mai
bine și am mult potențial.

Care este rutina ta și a echipei înainte de meci, acum
în contextul pandemiei?
Nu am exact o rutină, dar pot spune că înainte de meci
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cafeaua nu prea lipsește și o muzică bună în căști în drum

de Kevin Love pe vremea când juca la

spre sală. După ce ajungem la teren înainte să începem

Timberwolves, am simțit că este un lider pentru echipa lui și îi

Minnesota

încălzirea cu toată echipa mă ajută foarte mult să lucrez un

domina pe ceillați jucători când era vorba de recuperări.

pic mișcările de pivot sub panou și șutul de 3 puncte.
Trecem cu toții printr-o perioadă foarte diﬁcilă din cauza
Care este cel mai mare vis al tău legat de cariera ta în

pandemiei și aș dori să te întreb despre moralul echipei.

baschet?

Cum este toată lumea?

Încă de când m-am apucat de baschet mi-am imaginat că o

Da, într-adevăr trecem printr-o perioadă foarte diﬁcilă din

să ajung un jucător important la nivel european în echipă

cauza pandemiei, în care ne-a fost foarte greu să ne obișnuim

pentru care o să joc și chiar să ﬁu un bun lider pentru

și în sportul de performanță, lipsa suporterilor este un minus

coechipierii mei.

foarte mare, mai ales aici în Sibiu unde ei reprezintă inima
echipei. Moralul jucătorilor este totuși ridicat, deoarece chiar

Cum ai descrie BC CSU Sibiu în câteva cuvinte?

dacă nu mai suntem susținuți de fani în mod direct la sala,

BC CSU SIBIU pentru mine este o echipă de suﬂet, unde

știm că ei sunt alături de noi în fața ecranelor de acasă.

fanii reprezintă tot ce înseamnă atmosfera și plăcerea de a
juca, pe lângă motivația pentru victorie.

Cum este Sala Transilvania fără suporterii galbenalbaștrii?

Care este obiectivul tău personal în acest sezon?

Într-un cuvânt, diferită, cum am mai spus, ei reprezentau

Din punct de vedere personal, îmi doresc să mă dezvolt cât

foarte mult din motivația noastră, și încă reprezintă chiar dacă

mai mult ca jucător, învățănd de la colegii mei mai

nu mai e posibilitatea să ﬁe alături de noi la sală, iar atmosfera

experimentați, iar pe plan colectiv încerc să contribui cât de

la meci era alta când glasul suporterilor se auzea în cor. Sper

mult pot pentru realizare obiectivului de ajunge în ﬁnala ligii

ca totul să revina la normal cât mai curând.

naționale și de a termina cu un rezultat pozitiv campionatul.
Un mesaj pentru fanii din Sibiu.
Cine este jucătorul tău preferat din toate timpurile și de

Abia aștept să ne revedem cu bine și simțim faptul că sunteți

ce?

alături de noi mai mult ca niciodată, chiar dacă ne priviți și

Nu am neapărat un jucător preferat, dar pot spune că de mic

susțineți doar din fața televizoarelor. HAI CSU!!!

mi-a plăcut Kobe Bryant, iar vestea morții lui m-a întristat
foarte mult. Ca jucător pe poziția mea mi-a plăcut foarte mult

vizitează noul website:

www.csufans.ro
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Material realizat de Denisa Covaciu

KEVIN ALLEN:
„Încă avem șansa
să surprindem anumite echipe”
Care a fost obiectivul pe care ți l-ai propus la începutul
sezonului? Ce părere ai despre evoluția pe care ai avut-o
până în prezent?
Unul dintre obiectivele mele de la începutul sezonului a fost
nu doar să demonstrez că sunt capabil să joc la acest nivel, ci
să încerc să devin unul dintre cei mai buni jucători din
această ligă. Întotdeauna joc cu ambiție.

Cum arată rutina ta zilnică în această perioadă de
pandemie?
Rutina mea zilnică, pe lângă
antrenamentele cu echipa, constă în
rugăciune, în antrenamente cu greutăți
(de 5-6 ori pe săptămână) și
stretching.

Cât de mult crezi că are de suferit
baschetul în prezent?
Eu cred ca baschetul suferă enorm de mult în această
perioadă. Pentru unii oameni baschetul înseamnă pace și o
modalitate de a ﬁ împreună.

Care este atmosfera la CSM Târgu Jiu?
Atmosfera la CSM este foarte prietenoasă. Suntem o echipă
tânără, ajunsă într-o ligă foarte puternică, iar acest aspect

șansa să surprindem anumite echipe.

reprezintă un test foarte bun, atât pentru mine, cât și pentru
colegii mei.

Ce mesaj le transmiți fanilor, care vă pot urmări doar în
fața ecranelor momentan?

Unde crezi ca se va situa CSM Târgu Jiu la ﬁnalul acestui

Vă mulțumim că ne susțineți în aceste vremuri diﬁcile,

sezon?

datorate atât virusului, cât și startului diﬁcil de sezon. Noi

Consider că vom termina acest sezon mult mai sus și mult

avem mult de luptat în continuare și plănuim să terminăm

mai bine, decât se așteaptă anumite persoane. Încă avem

sezonul într-o notă mai bună.

Material realizat de Denisa Covaciu
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MARIUS CIOTLĂUȘ:
„Ne dorim să prindem un loc
de play-off ÎNCÂT să
producem această surpriză”
Care a fost obiectivul pe care ți l-ai propus la începutul
sezonului? Ce părere ai despre evoluția pe care ai avut-o
până în prezent?
Principalul obiectiv pe care mi l-am propus la începutul
sezonului a fost sa ﬁu sănătos în primul rand, să mă pot
acomoda cu această pandemie și să putem juca până la
sfârșit în acest campionat. Până acum a decurs destul de
bine evoluția mea. Sunt un jucător care se adaptează cerinței
antrenorului și mereu pun pe prin plan evoluția echipei, atâta
timp cat echipa are rezultate pozitive eu sunt mulțumit .

Cum arată rutina ta zilnică în această perioadă de
pandemie?
Rutina mea zilnică e destul de strictă, să spun așa, din cauza
restricțiilor pe care le avem. Nu pot să spun ca fac prea multe
lucruri, în afară de antrenament și odihna acasă. Îmi place
când am timp liber sa urmăresc un serial, să citesc o carte si
sa petrec timp cu familia mea.

Cât de mult crezi că are de suferit baschetul în prezent?
Baschetul a suferit destul de mult în ultimul timp, din cauza

Încă nu pot să răspund la această întrebare deoarece mai

pandemiei în care ne aﬂăm, mai ales pentru campionatele de

sunt meciuri de jucat. Cu siguranță ne dorim să prindem un

juniori, dar sunt semne destul de bune și sperăm să revenim

loc de play-oﬀ și vom face tot posibilul să producem această

la normal să ne putem desfășura activitatea în continuare.

surpriză.

Care este atmosfera la CSM Galați?

Ce mesaj le transmiți fanilor, care vă pot urmări doar în

Atmosfera în echipa noastră este foarte bună, mai ales că în

fața ecranelor momentan?

ultimul meci al nostru am reușit să învingem Steaua.

Dorim să le mulțumim că ne susțin din fața micilor ecrane și

Unde crezi ca se va situa CSM Galați la ﬁnalul acestui

pentru că acest sport spectaculos merită să aibă fani in

sezon?

tribune.

sperăm să ne revedem în sălile de baschet cât mai repede,

Material realizat de Călin Găvozdea
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Avancronica meciurilor
TURNEULUI 11 DE LA SIBIU
10 APRILIE 2021
CSM Târgu Jiu – FC Argeș Pitești
Argeșenii au reprezentat surpriza plăcută a săptămânii

îmbunătățească exprimarea în teren a jucătorilor din Târgu

precedente reușind victorii importante împotriva echipelor

Jiu astfel încât echipa să reușească să se mențină pe prima

care au învins CSU Sibiu, adică Oradea și Timișoara, și au

scenă a baschetului românesc. Gorjenii se vor putea baza și

avut în Jevtovic un veritabil turn de control care și-a

pe pivotul Kevin Allen care a lipsit două luni de pe parchet și

coordonat excelent colegii din teren, ajungând cu o medie a

care la revenire a reușit un double-double (21p/13r)

eﬁcienței de 19.7 pe a treia poziție în LNMB. El este secondat

împotriva ultimei campioane, CSM Oradea. Aparent este un

de Bishop Jr și Gajovic, care se apropie tot mai mult de

meci ușor pentru argeșeni, dar aceștia trebuie să trateze cu

prestațiile pe care le avea la Oradea. Gorjenii au de puțin timp

atenție ﬁecare fază a meciului pantru a nu avea parte de

un nou antrenor cu o vastă experiență internațională, un

surprize pentru a continua seria victoriilor începute

produs al școlii sârbești de baschet, macedoneanul

săptămâna trecută.

Jordanco Davitkov, primul căpitan al acestei naționale după

Pronostic: 2

dizolvarea Yugoslaviei, iar acesta va reuși cu siguranță să

CSM Galați – CSU Sibiu
Partida tur a reprezentat un galop de sănătate pentru sibieni

punctul de vedere al moralului, dunărenii au un ascendent în

care s-au impus în ianuarie cu 98-70 în condițiile în care

fața jucătorilor de pe malul Cibinului. Aceștia se bazează pe

gălățenii au avut mai mulți jucători indisponibili. În ultimele

un nucleu de 5 jucători cu o medie a eﬁcienței de peste 10 și

trei partide gălățenii au reușit două victorii în fața steliștilor și

pe o medie bună a paselor decisive care oglindesc un bun joc

a gorjenilor, dar au pierdut previzibil cu clujenii, în timp ce

colectiv, dar suferă la posesia mingii, ﬁind pe o poziție

sibienii au suferit în patru partide trei înfrângeri dureroase,

modestă la capitolul la care sibienii conduc. Gazdele de-facto

una în FIBA Europe Cup, celelalte două în campionat

încă muncesc la integrarea lui Rathan și Reynolds care, în

împotriva echipelor din vestul țării, CSM Oradea și SCM

ciuda unor statistici bune, au momente de joc în care par

Timișoara. În ultimele două partide nu a evoluat Kevin Hardy,

nefamiliarizați cu schemele de joc. Totuși, având și avantajul

dar a revenit Tohătan, în timp ce Rotaru este în

sălii proprii și a liniei de clasament, sibienii sunt favoriți.

convalescență după accidentarea suferită în luna februarie și

Pronostic: 2

nu va putea evolua în următoarele săptămâni. Astfel, din
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11 APRILIE 2021
FC Argeș Pitești – CSM Galați
Istoricul confruntărilor consemnează un avantaj clar pentru

echipelor din Voluntari, Oradea sau Timișoara apropiindu-se

echipa din Pitești, 9-2, ultimele cinci confruntări ﬁind victorii

astfel de podiumul provizoriu al clasamentului. Obiectivele

detașate ale piteștenilor, mai puțin ultima, cea din actualul

celor două echipe sunt diferite, dar un meci direct nu este

campionat, în care gălățenii au pierdut la mare luptă doar cu o

niciodată jucat înainte, așa că gălățenii vor lupta pentru

diferență de 4 puncte. Remarcații acelei confruntări au fost

ﬁecare punct, vor încerca să își regleze tirul aruncărilor care

Sturanovic, Brunčević și Vlad pentru gălățeni, respectiv

în ultimele meciuri au găsit mai greu ținta și vor încerca să se

Jevtovic, Bishop și Jeremic pentru argeșeni. În afara victoriei

apere agresiv, dar fără a intra în probleme cu faulturile, în

împotriva Stelei, gălățenii au mai reușit una singură împotriva

timp ce argeșenii vor încerca să repete evoluțiile bune din

unei echipe cu mai multe victorii, și anume împotriva

ultimele meciuri pentru a bifa o nouă victorie și a rămâne în

celeilalte echipe bucureștene, Dinamo, victorie la 7 puncte cu

lupta pentru primele locuri.

două luni în urmă. De cealaltă parte, jucătorii antrenați de

Pronostic: 2

Tudor Costescu au reușit câteva victorii de răsunet împotriva

CSU Sibiu – CSM Târgu Jiu
Primul meci dintre cele două combatante a avut loc în Cupa

găsi cele mai potrivite posturi pentru ei, iar pentru a cunoaște

României în luna noiembrie, iar gorjenii au arătat un apetit

echipele din campionat are nevoie de un scouting bun al

ofensiv remarcabil reușind 89 de puncte pe fondul unor

staﬀ-ului lui, Alionescu și Gliga, cei care au rămas secunzi.

carențe în apărarea sibienilor, în schimb defensiva lor a

Pare un meci disproporționat, dar sibienii nu își vor privi

arătat lacune mari permițând oponenților să înscrie 11

adversarii de sus, ci vor încerca să își facă jocul obișnuit în

puncte. De atunci, cele două echipe s-au mai întâlnit o dată în

apărare, bazându-se pe forța ﬁzică și plasamentul la

campionat, victoria ﬁind tot a sibienilor, dar ambele echipe au

recuperare, iar în atac vor încerca să paseze mai bine pentru

înscris mai puține puncte 77, respectiv 98. Este clar că

a avea parte de cât mai multe aruncări necontestate pentru a-

oaspeții sunt outsideri în această confruntare. Noul antrenor

și regăsi precizia, mai ales de la distanță.

are nevoie de timp pentru a-și cunoaște jucătorii, pentru a

Pronostic: 1

Material realizat de Călin Găvozdea
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Jucători europeni în NBA
Partea I

Nu mai puțin de 41 de națiuni au reprezentanți în rândul jucătorilor celei mai puternice ligi de baschet din lume din care
20 europene. Sunt multe țări „exportatoare“ de jucători încă din anii ′90, iar din Europa cele mai proliﬁce sunt Franța
(37), Serbia (30), Croația (22), Serbia, Germania (18), Spania (17), Grecia, Lituania, Rusia (câte 13), iar la polul opus se
aﬂă Austria, Belarus, Belgia, Estonia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Romănia și Slovacia cu câte un reprezentant.

Sezonul acesta, țările europene cu cei mai mulți jucători în NBA sunt Franța (13), Serbia și Germania (câte 6), Spania, Croația,
Turcia și Letonia (câte 4), Grecia, Lituania, Italia, Slovenia (câte 3). Aceste țări sunt pepiniere pentru franchise-le din NBA și fac
parte din cotidianul ligii. În materialul de față ne vom îndrepta atenția spre câțiva jucători europeni din țări cu o populație mică
sau cu un campionat intern mai puțin performant care sunt reprezentate în liga nord-americană.

Născut în Viena din părinți voleibaliști în echipa națională,
AUSTRIA

a început baschetul la Viena TC Timberwolves și a evoluat

Jakob Pöltl, 15.10.1995

un an în liga austriacă pentru Arkadia Traiskirchen Lions în

San Antonio Spurs, Centru 2,16

sezonul 2013-2014. În timpul CE U 18 ediția 2013 a fost

25.6 minute, 8.8 puncte, 8.0 recuperări, 1.8 pase decisive

văzut de secundul Universității din Utah care a fost
impresionat de prestațiile lui. Ulterior, datorită insistențelor
antrenorului Larry Krystkowiak care a călătorit în mai multe
rânduri la Viena, Jakob a decis să facă pasul spre NCAA
unde a reprezentat Universitatea Utah. În 2016 a fost numit
jucătorul anului și a făcut parte din echipa anului, ulterior
obținând și trofeele Pete Newell Big Man și Kareem AbdulJabbar. În același an a fost draftat în NBA de Toronto Raptors
pentru care a evoluat două sezoane cu medii de 11.6 șÎ 18.6
minute/meci. În 2018 a fost transferat la San Antonio Spurs,
iar media minutelor a crescut de la 16.5 la 25.6, implicit
statisticile îmbunătățindu-se la toate capitolele. Cea mai
bună prestația a avut-o în 18 martie contra echipei Chicago
Bulls când a bifat 20 de puncte și 16 recuperări.
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BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA

Născut și crescut în țara cu aproape 3.5 milioane de locuitori,

Jusuf Nurkić, 23.08.1994

Jusuf a începus să practice baschetul doar la 14 ani, inițial

Portland Trail Blazers, Centru 2,11

pentru un club de juniori din Slovenia (Zlatorog Laško), apoi

22.1 minute, 9.4 puncte, 7.5 recuperări, 2.8 pase decisive

a fost racolat de Cedevita Zagreb pentru care a evoluat între
2012 și 2014. La Cedevita și-a făcut debutul în Euroligă, apoi
a fost împrumutat la Zadar pentru a se roda, iar în sezonul
2013-2014 a impresionat prin performanțele sale ﬁind
nominalizat de FIBA pentru trofeul tânărului jucător european.
În iunie 2014 a fost draftat de Bulls pe poziția a 16-a, dar
imediat transferat la Denver Nuggets. A debutat în octombrie
2014 și a reușit 5 puncte și 7 recuperări împotriva lui Detroit
Pistons. După ce Nikola Jokić a ajuns la Denver, Jusuf a fost
transferat la Blazers cu care a ucat 10 meciuri și în playoﬀ în
trei ediții diferite.

Iubitorii baschetului și-l amintesc cu siguranță pe Tomas de
CEHIA

Când a evoluat pentru echipa națională în grupa CE 2017 de

Tomas Satoransky, 30.10.1991

la Cluj Napoca. Cehul și-a făcut debutul în 2007 în țara natală

Chicago Bulls, Fundaș 2.01

unde a jucat două sezoane pentru USK Praga. De acolo a

23.1 minute, 8.2 puncte, 2.6 recuperări, 5.0 pase decisive

trecut în Spania la Sevilla unde a evoluat până în 2014. În
acest răstimp a fost draftat de Washington Wizards pentru
care a și jucat în liga de vară în 2012. De la Sevilla a ajuns la
Barcelona unde a jucat 56 de meciuri în Euroligă, a câștigat
Supercupa Spaniei, a fost numit cel mai spectaculos jucător
al ligii ACB și nominalizat în a doua echipă a ligii (ambele în
2016). În același an și-a făcut debutul pentru Wizards, iar în
ianuarie 2019 a reușit singurul lui triple-double (18 puncte, 12
recuperări, 10 pase decisive). După trei sezoane petrecute în
capitala SUA, Tomas a trecut la Chicago Bulls. Până acum a
strâns 312 meciuri în NBA, iar recordurile lui sunt 27 de
puncte, 14 pase decisive și 12 recuperări.
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Material realizat de Adrian Micinic

Nikola Mirotic
cel mai eficient jucător al
sezonului regulat în Euroligă

Nikola Mirotic a conﬁrmat statutul de cel mai bine plătit jucător în Europa. Baschetbalistul lui FC Barcelona este
cel mai eﬁcient jucător al Euroligii masculine - ediția 2020/21 la încheierea sezonului regulat.
Jucătorul cu origini muntenegrene, format și lansat la nivel

Mirotic a fost desemnat cel mai bun jucător al etapei o

înalt de Real Madrid, trecut cinci sezoane prin NBA, este

singură dată în acest sezon la nivel de Euroligă. Este vorba

singurul jucător din Euroligă (înaintea ultimei etape din

despre prestația înregistrată în etapa a 5-a din sezonul

sezonul regulat) cu un indice al eﬁcienței de peste 20. Mai

2020/21. Nikola are tot cinci trofee de MVP al etapei sau

exact, în 26 apariții, Mirotic are 21.96 la eﬁciență.

săptămânii în competiția supremă din baschetul masculin
european la nivel de club.

Prestațiile lui Nikola au venit în sprijinul echipei. Barcelona a
câștigat sezonul regulat, ﬁind cea mai constantă echipă din

Înalt de 2.08 metri și în vârstă de 30 ani, Mirotic parcurge al 2-

punct de vedere al rezultatelor. Catalanii au etalat și un

lea sezon alături de FC Barcelona. El se aﬂă la cel de-al 7-lea

baschet de înaltă ținută, cu spectacol în faza ofensivă și un

sezon din carieră la nivel de Euroligă și are medii statistice de

joc de echipă remarcabil în faza de apărare.

13.4 puncte, 5.2 recuperări, 1.1 pase decisive și 0.9
intercepții. Nikola tocmai a depășit borna 2.000 la puncte

Jocul bun al lui Mirotic i-au adus titlul de cel mai bun jucător al
lunii martie în Euroliga masculină. El a devenit al 6-lea
câștigător distinct al trofeului de cel mai bun jucător al lunii în
actuala stagiune. Ceilalți sunt Marius Grigonis, Mike James,

marcate și are procentaje de 59% la aruncările de două
puncte, 38% la semicerc, respectiv 86% la linia de pedeapsă.
El a depășit borna 150 la numărul de meciuri susținute în
Euroliga masculină.

Nikola Milutinov, Jan Vesely și Nikola Kalinic.
Cariera profesionistă a lui Nikola Mirotic a demarat în cursul
Revenind la Nikola Mirotic, trebuie notat că el este jucătorul
cu cele mai multe titlul de MVP al lunii în istoria Euroleague
Basketball. El a obținut a 5-a astfel de distincție și se aﬂă la
cea de-a 3-a în uniforma Barcelonei.

sezonului 2009/10, alături de Palencia. În sezonul 2010/11 a
debutat pentru Real Madrid, unde a jucat până în vara anului
2014. A trecut în NBA, jucând pentru Chicago Bulls, New
Orleans Pelicans și Milwaukee Bucks. Mirotic s-a întors în

Niciun jucător nu are patru trofee de cel mai bun jucător al

Europa în vara anului 2019, când a semnat, spre suprinderea

lunii, însă cinci jucători au obținut distincția de câte trei ori.

multora, cu FC Barcelona, ﬁind recompensat cu cel mai mare

Este vorba despre Nando De Colo, Juan Carlos Navarro,

contract din istoria baschetului european.

Vassilis Spanoulis, Ante Tomic și Jan Vesely.

Lista celor mai eﬁcienți jucători din Euroligă în sezonul
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regulat al ediției 2020/21 îi mai cuprinde pe:

Euroleague Basketball. Este vorba despre americanul
Anthony Parker, în cadrul primelor două sezoane în care s-a

2. Mike James (CSKA Moscova) - 19.7

acordat aceasti distincție.

3. Alexey Shved (Khimki Moscova) - 19.6
4. Nando De Colo (Fenerbahce Istanbul) - 18.8

Între jucătorii aﬂați încă în activitate cu angajament în

5. Walter Tavares (Real Madrid) - 18.7

Euroligă și desemnați cei mai buni jucători ai sezonului în

6. Jan Vesely (Fenerbahce Istanbul) - 18.4

trecut se numără: Vassilis Spanoulis, Sergio Rodriguez,

7. Nikola Milutinov (CSKA Moscova) - 17.9

Nando De Colo, Sergio Llull și Jan Vesely.

Cei enumerați vor ﬁ luați în discuție pentru titlul de cel mai bun

Premergător, un singur jucător ce a purtat uniforma

jucător al sezonului regulat. Firește, Nikola Mirotic este

Barcelonei a obținut titlul de MVP. Acesta a fost Juan Carlos

favorit datorită faptului că este cel mai productiv jucător al

Navarro, în sezonul 2008/09.

întrecerii din punct de vedere al indicelui de eﬁciență,
coroborat cu faptul că echipa sa a câștigat sezonul regulat și
a prestat un baschet de calitate.

Rămâne de văzut pe cine vor desemna specialiștii drept cel
mai bun jucător al sezonului 2020/21 în Euroliga masculină,
însă Nikola Mirotic este fără îndoială favorit principal la

În sezoanele ptrecernte doar un singur jucător a obținut titlul
de cel mai bun jucător al sezonului regulat sub egida

această distincție.

