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editorial

de Radu MUªOAIE

CN de baschet masculin, etapa a-III-a,
sâmbãtã 07-11.10.2009
CSU Atlassib Sibiu vs Energia Rovinari
Gaz metan Mediaº vs Gladiator Cluj-Napoca
CS Otopeni vs CSM Bucureºti (s-a disputat miercuri)

“U” Mobitelco Cluj vs CSU Cuadripol Braºov
(se va disputa mâine de la ora 17:00)
CSM Oradea vs BC Mureº Târgu Mureº (s-a disputat ieri)
CSU Ploieºti vs Dinamo Bucureºti
BCM U Piteºti vs SCM “U” Craiova
CSA Steaua Bucureºti vs ELBA Timiºoara (s-a disputat ieri)
Programul urmãtoarelor meciuri
pentru CSU Sibiu
Miercuri 14.10.2009-ELBA Timiºoara vs CSU SIBIU
(miercuri 14 oct., ora 18.00, LIVE TVR 3)
Sâmbãtã 17.10.2009- CSU SIBIU vs SCM “U” Craiova
Sâmbãtã 24.10.2009-Dinamo Bucureºti vs CSU SIBIU
*datele de disputare a partidelor de mai sus pot suferi modificãri
Pentru detalii vizitati www.csufans.ro

Clasamentul CN de baschet masculin
Loc Club
MJ MC MP F
1 Gaz Metan Mediaº
2 2
0 0
2 U Mobitelco Cj-Napoca 2 2
0 0
3 CSU Ploieºti
2 2
0 0
4 CS Otopeni
2 2
0 0
5 CSU Atlassib Sibiu
2 2
0 0
2 1
1 0
6 BCMU Argeº Piteºti
2 1
1 0
7 Elba Timiºoara
2 1
1 0
8 Dinamo Bucureºti
2 1
1 0
9 CSM Oradea
2 1
1 0
10 CS Energia Rovinari
2 1
1 0
11 CSM Bucureºti
2 0
12 Steaua Turabo Bucureºti 2 0
2 0
13 Gladiator Cluj-Napoca 2 0
2 0
2 0
14 BC Mureº Tg Mureº
2 0
2 0
15 SCM "U" Craiova
2 0
16 CSU Cuadripol Braºov 2 0

C
191:133
156:110
179:140
151:121
160:152
159:158
160:172
125:141
156:148
155:157
151:148
143:152
148:167
118:148
138:172
122:193

P
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Prezentarea loturilor
CSU ATLASSIB Sibiu

CS Energia Rovinari

4 Jason Smith
centru
5 Brandon Johnson fundaº
6 Cristian Ban
centru
7 Earl Brown
extremã
8 Calvin Roland
centru
10 Andrei Dohi
centru
11 O. Popa Calotã fundaº
12 George Tãnase centru
14 Andrei Lefter
extremã
15 Mihnea Haiduc extremã
21 Dan Pui
centru
33 Robert Summers centru
Antrenor: Darnell Clavon

4 Kevin Tyner
5 Porter Troupe
6 Silviu Lupusavei
10 Alexandru Ilie
12 Rareº Apostol
13 Isleam ªenai
15 Claudiu Alionescu
21 Justin Clare Grifin
23 Radu Stroescu
33 Brandon Cole
41.Joseph Barber III
Antrenor:Theo Evans

fundaº
extremã
extremã
extremã
centru
centru
centru
extremã
fundaº
centru
centru

Cavalerii fluierului.
Partida din aceastã searã va fi arbitratã de
Vinaºi Doru (Cluj), Ciulin Marius
(Constanþa) ºi Bukuresti Laszlo (Sovata).

de Claudiu HILA

Douã din douã pentru CSU!
CSU Sibiu a obþinut douã victorii în
primele douã etape disputate din acest
început de campionat. În prima etapã,
sibienii au învins în deplasare pe Steaua
Turabo Bucureºti cu scorul de 75 la 69 iar
luni au trecut in deplasare de Gladiator
Cluj cu scorul de 85 la 83. Felicitãri!

Criza ºi în baschet

Cupa României, farã CSU Sibiu!
Din pãcate, CSU Sibiu a fost eliminatã din
cadrul Cupei României de CS Otopeni.
În urma tragerii la sorþi, în faza a doua a
competiþiei se vor juca urmãtoarele
partide: Piteºti-Mediaº, Otopeni-Oradea,
“U” Cluj-Ploieºti, Timiºoara-Mureº.
Întâlnirile se vor juca în dublã manºã.
Turul se va juca pe 28 octombrie 2009, iar
returul - pe 11 noiembrie 2009.
Câºtigãtoarele acestor partide se vor
califica în Final-4.

Viteza cu care companiile ºi-au “securizat”
profiturile, câte le-au mai rãmas, (a se citi
“au încetat sa mai cheltuiasca bani pe
altceva decât pentru strictul necesar”) a
afectat toate sporturile ºi toate echipele.
Baschetul nu face excepþie: echipe
puternice au devenit “mieluºei” peste
noapte, aºa cum e cazul echipei din
Braºov, care, anul trecut, a terminat sezonul
regulat pe locul 3, iar anul acesta a pierdut
toþi jucatorii valoroºi. Braºovul se zbate
acum, dupã douã etape, în subsolul
clasamentului. Piteºtiul este ºi el un
exemplu grãitor - cu salariile neplatite de
doua luni, o parte dintre jucãtori au refuzat
sa joace în etapa trecutã. Cel mai nefericit
caz este cel de la Târgoviºte, de unde
echipa a dispãrut cu totul, “fuziunea” cu
Steaua ascunzând de fapt un fenomen
cunoscut mai mult din fotbal, cel în care o
echipã este înlocuita cu alta, ocolind cu
eleganþa regulamentele.

Medalii de aur pentru România!
Naþionala de senioare a României a
câºtigat finala competiþiei baschetbalistice
din cadrul Jocurilor Francofoniei. Fetele
noastre au trecut în finalã de
reprezentanta Senegalului cu scorul de 7053. Competiþia s-a desfãºurat în Liban.
Felicitãri
Cizmic Teo, noul antrenor al Stelei!
Teo Cizmic este noul antrenor al echipei
Steaua Turabo Bucureºti. Croatul îl
înlocuieºte în funcþie pe sârbul Vasic
Predrad. Cizmic este nãscut în Split în
anul 1972. Croatul este fost component al
celebrei echipe Jugoplastika Split KK,
ultima echipã care a reuºit sã cucerescã de
trei ori consecutiv Euroliga masculinã. Teo
a mai jucat pentru Oostende BC Telindus
(Belgia), Pop 84 Split, Postojna KK, Izmir
Tuborg Spor Kulubu, Croatia Osiguranke
Split KK ºi Troy Pilsner.
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Directorul executiv al CSU Sibiu, Mircea
Vulc, îmi mãrturisea zilele trecute ca, anul
acesta, este cel mai dificil din punct de
vedere financiar, o asemenea lipsa de
bani fiind fara precedent în istoria de
peste 30 de ani a echipei. Taxele care au
trebuit platite catre FRB pentru înscrierea
echipei ºi pentru legitimarea jucatorilor au
depaºit 10.000 de euro, sumã pe care
clubul a reuºit sa o obþinã cu doar puþin
timp înainte de expirarea termenului limita.

Criza îºi face simþita prezenþa ºi mai mult în cazul
fondurilor din care tiparim revista ºi din care organizam
acþiunea “Promovarea baschetului în ºcoli”. Pentru cei
care nu sunt la curent, Asociaþia “Al 6-lea jucator”, cu
sprijinul clubului CSU Atlassib Sibiu ºi al sponsorilor
Andu ºi tiparesteacasa.ro, merge în ºcolile sibiene
împreuna cu jucatori de la CSU Sibiu, în încercarea de a
promova printre copiii sibieni acest sport minunat, de
care ne leaga atât de multe. Fiecare ºcoala a primit din
partea noastrã echipament ºi mingi de baschet cu
ocazia acestor acþiuni, urmând ca, în limita fondurilor
disponibile, sa donam ºi panouri de baschet acolo unde
lipsesc sau sunt foarte deteriorate. Din pacate, acest an
este unul de “a fi sau a nu fi” pentru revista ºi pentru
acþiunea de promovare în ºcoli. Avem doua variante: sa
oprim pur ºi simplu aceste doua proiecte, sau sa apelãm
la dumneavoastra pentru a reuºi sa trecem de acest
sezon, la cei care aþi putea face donaþii, sponsoriza sau
poate cunoaºteþi vreo companie dispusa sa ne
sponsorizeze sau sa îºi faca reclama în paginile revistei
noastre. Toate fondurile obþinute merg numai în
promovarea baschetului, în dotarea ºcolilor cu mingi ºi
panouri de baschet, toþi membrii Asociaþiei fiind
voluntari, fãrã nicio pretenþie financiarã. Donaþii puþeti
face în urna special amenajata de lângã standul cu
produse promoþionale aflat la intrarea in salã.
Destul cu nota sumbra, pentru cã, în ciuda acestor
neajunsuri, cred cã ar trebui sa ne bucuram cât mai mult
de baschet ºi de echipa noastrã. A început campionatul,
începe sarbatoarea!
Hai CSU!
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Darnell Clavon:

Trebuie sã câºtigãm
ºi sã pierdem împreunã
Darnell Clavon s-a întors la Sibiu, nu pe poziþia de cãpitan al CSU,
pentru care a fost apreciat de fani, ci asumându-ºi un risc ºi o
responsabilitate mult mai mari. Fostul jucãtor sibian ºi-a asumat
poziþia de antrenor, deºi a ajuns pe banca Sibiului fãrã niciun minut de
experienþã în acest domeniu. Este însã încrezãtor ºi crede cã, împreunã
cu echipa pe care o are la dispoziþie, poate face meciuri bune în
campionat. Aºteaptã însã ºi din partea fanilor susþinere, conºtient cã
mulþi se îndoiesc de abilitãþile sale.
Rep.: Poveste?te-mi ce ai mai facut de când te-ai retras ?i
pânã acum?
Dee: Dupã ce mi-am încheiat socotelile cu baschetul, am
mers acasã, pentru cã familia mea a pornit o afacere în
domeniul telecomunicatiilor, iar eu i-am ajutat financiar. În
decizia de a mã retrage din baschet, 20% a contat faptul
cã afacerea a mers foarte bine ºi mi s-a spus cã este
nevoie de mine acasã, pentru a o conduce. În timpul în care
nu munceam la firmã, jucam golf cu fratele meu ?i cu
pastorul din comunitatea noastrã. Cam asta am fãcut în
anul în care am lipsit din România.
Rep.: Cum ai ajuns sã negociezi cu Sibiul pentru postul de
antrenor?
Dee: Întotdeauna mi-am dorit sã antrenez ?i chiar am avut
câteva discuþii cu domnul Mircea Vulc înainte de a pleca din
România. Am încercat sã gãsesc ceva ?i în Statele Unite,
dar acolo totul este foarte politic ?i este foarte greu sã
gãse?ti ceva bun. A?a cã, într-o zi, când i-am dat un telefon
din curtoazie domnului Vulc, am ajuns sã discutãm despre
întoarcerea mea în România. În primã fazã, eu voiam sã
mã întorc ?i sã joc o jumãtate de sezon ?i apoi sã antrenez,
însã pânã la urmã am hotãrât sã mã întorc direct pe poziþia
de antrenor. Domnul Vulc a ?tiut întotdeauna cã eu voi lua
lucrurile în serios, deoarece baschetul este pasiunea mea ?i,
în ciuda faptului cã existã destui oameni sceptici în privinta
abilitãtilor mele de antrenor, domnul Vulc are încredere în
mine, iar eu îi sunt foarte recunoscãtor pentru asta.
Rep.: Care ar fi obiectivul tãu sezonul acesta?
Dee: Nu vreau sã discut despre ocuparea unui anume loc în
clasament la sfâr?itul campionatului. Nu am fãcut pânã
acum nici o astfel de declaratie cãtre presã. Tot ceea ce
vreau sezonul acesta este sã aplic acestei echipe toatã
experienta mea ca jucãtor, precum ?i ceea ce am „furat” de
la antrenorii mei. Vreau sã câ?tigãm cât mai multe meciuri
?i sã fiu cu un pas înaintea celorlalþi antrenori, astfel încât
sã nu le dau ?ansa sã-mi intuiascã mi?cãrile. Vreau ca atât
eu, cât ?i echipa sã dãm tot ce avem mai bun.

Rep.: Ce identitate încerci sã-i dai acestei
echipe?
Dee: Asta este o întrebare foarte bunã. În
primul rând, nu vreau sã impun restrictii
nimãnui ?i sã-i pun sã facã ceva anume.
Fiecare trebuie sã facã ceea ce ?tie cel mai
bine, acel lucru care l-a adus pânã aici.
Bãietii ã?tia sunt atât de putin egoi?ti ?i îmi
aratã atâta respect, încât vreau sã se simtã
liberi ca ?i echipã. Mie nu-mi plac etichetele,
suntem o echipã versatilã, suntem rapizi, ne
aparãm bine ?i nu are rost sa le impun
anumite restrictii. Bãietii sunt con?tienti cã
suntem în jocul ãsta împreunã, cã trebuie sã
câ?tigãm ?i sã pierdem împreunã.
Rep.: E?ti multumit de echipa cu care ai
început sezonul sau preconizezi anumite
schimbãri în iarnã?
Dee: Nu pot sã spun cã sunt complet
multumit. Schimbarea va veni sau nu în
functie de performantele lor, pentru cã, pânã
la urmã, baschetul este o afacere ?i, dacã
cineva nu dã randament, trebuie schimbat.
Însã jucãtorii de care nu sunt complet
multumit au destul timp sã-?i îmbunãtãteascã
jocul. Eu am încredere în ei ?i îmi doresc ca
aceastã echipã sã rãmânã în formula asta.
Voi fi nevoit sã iau anumite decizii numai
dacã jocul nu se va îmbunãtãti.
Rep.: De ce crezi cã Sibiul a fost eliminat
atât de devreme din Cupa României? Care
a fost gre?eala în meciul cu Otopeni?
Dee: În primul rând cã nu am avut suficient
timp sã devenim o echipã, nu exista o
unitate, pentru cã multi jucãtori au ajuns în
România foarte târziu. Rob Summers a ajuns
cu 2 zile înainte de acel meci, iar Jason Smith
?i Brandon Johnson au fost aici la sfâr?itul lui
august. Nu se cuno?teau între ei, nu se
obi?nuisera sã joace împreunã, plus cã au
fost ?i gre?eli de comunicare in timpul time-

out-urilor cu Otopeniul. Nu sunt multumit cã am pierdut,
însã înfrângrea asta ne-a ajutat mult, a fost o lectie
pentru noi, o gre?ealã din care am învãtat ?i care nu s-a
mai repetat în meciul cu Steaua.
Rep.: Ai putea face o comparatie între echipa de
acum 2 ani, când erai jucãtor ?i cea de sezonul
acesta?
Dee: Echipa de acum 2 ani era poate mai periculoasã,
era alcãtuitã din cinci oameni de bazã care jucau a?a
cum credeau de cuviintã, pentu ca nu aveau ni?te
scheme bine definite ?i care se concentrau mult pe
apãrare. Anul acesta, jucãtorii au mai multã libertate, ne
concentrãm ?i pe atac, nu doar pe apãrare, iar jucãtorii
nu sunt egoi?ti ?i înscriu team points.
Rep.: Cum te întelegi cu jucãtorii? Simti cã ai control
total asupra lor, având în vedere faptul cã e?ti destul
de tânãr ?i cã abia te-ai retras de pe teren?
Dee: Jucãtorii îmi aratã 110% respect ?i sunt foarte
disciplinati. I-am învãtat cã meciul este câ?tigat de
lucrurile mãrunte fãcute corect, detaliile sunt cele care ne
poartã spre victorie. Eu îi învãt, ei executã, iar în
momentul în care nu executã corect, primesc pedepse.
Nu sunt un dictator, însã a?a mi se pare normal.
Rep.: Ce ti-a lipsit cel mai mult din România în timpul
în care ai fost plecat?
Dee: Mi-a lipsit totul, baschetul, fanii. Cât timp am fost
plecat nu am vrut sã ?tiu cum se descurcã echipa în
campionat. Sunam în tarã doar sã-l întreb pe Mircea ce
mai face sau sã-l felicit de ziua lui. Timp de opt luni de
zile nu am atins intentionat o minge de baschet, pentru
cã ?tiam cã dacã a? fi fãcut asta, mi s-ar fi fãcut dor de
joc, a?a cã mai bine am încercat sã uit baschetul ?i
Sibiul.
Rep.: La ultimul interviu l-am rugat pe jucãtorul
Darnell Clavon sã le transmitã un mesaj fanilor, acum
îl rog pe antrenorul Darnell Clavon sã facã acela?i
lucru.
Dee: A? vrea sã le spun sã ne sustinã cu acela?i
entuziasm, pentru cã eu voi încerca sã fac numai lucruri
bune la Sibiu, sã dau tot ce pot pentru asta ?i le promit
cã voi face tot posibilul sã nu-i dezamãgesc.

zona Cireºica

avancronicã

interviu

de Vlad TONCIAN

de Marius MANEA

CSU întâlneºte echipa care a eliminat-o
anul trecut din Cupã

Interviu cu Theo Evans,
antrenorul Energiei Rovinari

CSU Sibiu Energia Rovinari

Mi-aº dori sã joc
o semifinalã
aºa cum aþi jucat voi

CSU Atlassib Sibiu revine în faþa faniilor în etapa a III-a din Campionatul Naþional, sezonul 2009-2010.
Dupa ce au fost eliminaþi surprinzãtor din Cupa României de catre CS Otopeni, echipã la care
evolueaza fostul cãpitan al Sibiului, Cristian Craciun, cu scorul general de 152-135, elevii pregatiþi de
Darnell Clavon au strâns rândurile, reuºind doua victorii din tot atâtea posibile în campionat.

Douã victorii din douã meciuri
În prima etapa, sibienii au câºtigat
disputa cu nou-promovata Steaua
Turabo Bucureºti (scor 69-75), iar în
etapa a II-a, tot în compania unei
nou-promovate ºi tot în deplasare,
CSU Sibiu s-a impus la limita în faþa
“gladiatorilor” din Cluj Napoca, cu
scorul de 85-83. Atât în disputa din
Capitala, cât ºi în cea de pe terenul
clujenilor, catalizatorii echipei
sibiene au fost americanii Earl
Brown ºi Jason Smith (revenit la CSU
Atlassib dupa o “escala” de un an
în þara natala). Cei doi au marcat
mai mult de jumatate din punctele
reuºite de formaþie, iar Smith a fost
aproape de un triple-double în Sala
Sporturilor “Horia Demian” din Cluj:
21 pct. (2x3), 14 recuperari, 9 pase
decisive.
Brandon Johnson ºi Octavian PopaCalotã i-au acompaniat perfect pe
cei doi americani, în timp ce
jucatorii proaspãt transferaþi,
Roland Calvin ºi Robert Summers,
înca n-au reuºit sa dobândeasca o
forma ideala de joc. Calvin a reuºit
totuºi sa “sparga” gheaþa în etapa
a II-a, marcând 14 puncte în faþa
adversarilor, iar Summers a
contribuit ºi el la fiecare meci,
situându-se între primii trei
recuperatori ai echipei.

Energia, mai puþinã energie decât anul trecut
Energia Rovinari s-a dovedit anul trecut în campionat o echipa
ambiþioasa ºi motivata, reuºind sa elimine Sibiul din cursa pentru
Cupa României în turul I. Anul acesta însa, formaþia pregatita de
Theo Evans a împartaºit soarta Sibiului, fiind eliminta tot din turul
I al Cupei României, de “U” Mobitelco Cluj-Napoca.
Cu mici modificari la nivelul lotului, Energia Rovinari înca se
bazeaza pe jocul spectaculos al americanilor Porter Troupe,
Kevin Tyner Joseph Barber ºi Justin Griffin, care sunt ºi principalii
marcatori ai oaspeþilor noºtri de astazi. Cu toate acestea,
Energia Rovinari a fost învinsa în prima etapã pe terenul
piteºtenilor, cu scorul de 83-78, elevii lui Evans bifând o singura
victorie în actualul sezon, în meciul disputat sâmbata, pe teren
propriu, în compania bucureºtenilor de la Steaua Turabo, scor
77-74.

Nevoie de victorie
Lasând la o parte statisticile, meciul de astãzi este deschis
oricarui rezultat, dat fiind faptul ca atât CSU Sibiu, cât ºi Energia
Rovinari au jucatori capabili sa câºtige meciuri pe cont propriu ºi
mai ales pentru ca ambele formaþii sunt însetate dupa victorie:
elevii lui Clavon au nevoie de cele doua puncte puse în joc
pentru a ramâne în plutonul fruntaº (actualmente locul 5, la
egalitate de puncte cu Gaz-Metan Mediaº, “U” Cluj-Napoca,
CSU Ploieºti ºi CS Otopeni), iar oaspeþii de astazi sunt nevoiþi sa
presteze un joc eficient daca doresc sa menþina contactul cu
fruntea clasamentului (actualmente Rovinariul ocupã poziþia a
zecea).
Ce ne ramâne de facut, noua, fanilor, este sa demonstram încã o
data ca suntem cel de-al 6-lea jucator ºi sa încurajam echipa
aºa cum ºtim mai bine, sa împingem baieþii spre al treilea succes
consecutiv ºi sa sperãm la un sezon cel puþin la fel de reuºit ca
precedentul. Este timpul pentru baschet, este timpul sa strigam
CSU Sibiu!!!

Antrenorul Energiei Rovinari are de dus un meci greu anul acesta – meciul crizei în baschet.
Deºi a fost pãstrat pe banca tehnicã, Theo Evans nu mai are aproape nimic din echipa
ambiþioasã de anul trecut, dar sperã sã facã faþã cu jucãtorii pe care i-a adus în acest
intersezon. Evans ºtie cã ºi Sibiul a fãcut mulþi ani greºeala de a nu pãstra nucleul echipei,
dar spune cã ºi-ar dori rezultatele pe care CSU le-a obþinut chiar ºi în aceste condiþii.
Rep.: Domnule Theo Evans, care este obiectivul pentru anul acesta?
T.E.: Vrem sã jucãm play-off-ul.
Rep.: Nu este un obiectiv cam mic?
T.E.: Nu. Prefer sã îmi propun un loc 8 ºi sã reuºesc un loc 4 decât sã îmi
propun un loc 4 ºi sã reuºesc un loc 8.
Rep.. Sunteþi mulþumit de locul ocupat la finele stagiunii trecute?
T.E.: Nu, bineînteles cã nu, mi-aº fi dorit sã joc finala, dar nu a fost sã fie.
Au fost echipe care au jucat mai bine decât noi. Locul pe care am
terminat anul trecut este locul pe care meritam sã terminãm. Nu neg cã
mi-aº fi dorit sã joc finala, dar nu a fost sã fie.
Rep.: Douã înfrângeri în Cupã ºi douã rezultate strânse în campionat
pânã acum. Va fi mai greu anul acesta?
T.E.: Va fi mai greu cu siguranþã. Cred cã la nivelul întregii ligi investiþiile
au fost mai mici decât în anii precedenþi. Nu poþi însã sã dai un verdict în
ceea ce priveºte întregul sezon doar privind la rezultatele dupã primele
douã runde.
Rep.: Sibiul are în echipã trei jucãtori de peste 2.00 metri înãlþime. Ce
tacticã veþi adopta pentru a anihila unul dintre cele mai solide
frontcourt-uri ale campionatului?
T.E.: Nu vreau sã discut despre ce tacticã voi adopta, vreau sã vã asigur
doar cã am studiat foarte bine echipa Sibiului, am urmãrit o grãmadã de
dvd-uri, cunosc majoritatea jucãtorilor din echipã ºi cred cã putem
câºtiga.
Rep.: Echipa dumneavoastrã a transferat patru jucãtori americani ºi
un român, renunþând practic la principalii jucãtori de anul trecut. Aþi
ales aceeaºi strategie pe care în trecut au adoptat-o ºi adversarii dvs.
de sâmbãtã (CSU Sibiu). Rezultatele însã au întârziat sã aparã la
Sibiu...
T.E.: Mi-aº dori sã joc ºi eu o semifinalã în felul în care aþi jucat voi. Nu e
o strategie copiatã de la nimeni, este doar rezultatul a ceea ce v-am spus
anterior - sunt mai puþini bani investiþi, criza se resimte in toate domeniile.

Rep.: Credeþi cã arbitrajele au
influenþat ierarhia finalã?
T.E.: Nu vreau sã comentez despre
asta, am plecat în vacanþã înaintea
semifinalei la care te referi tu acum,
dar am auzit o grãmadã de
comentarii la adresa acelei
semifinale. În meciurile pe care echipa
mea le-a disputat sunt convins cã nu
am fost avantajat sau dezavantajat
cu bunã ºtiinþã. Trebuie sã înþelegem
cã ºi arbitrii sunt oameni ºi mai
greºesc. Ce s-a întâmplat în acel meci,
însã, am înþeles cã a fost un pic
diferit...
Rep.: Louis Darby sau Kevin Tyner?
T.E.: Doi jucãtori peste media
campionatului, de valori apropiate,
dar pe care eu i-am jucat pe poziþii
diferite. Louis Darby putea juca pe
oricare din poziþiile 1, 2 sau 3, în timp
ce Kevin Tyner e categoric 1.
Rep.: Câteva cuvinte pentru fanii
baschetului sibian?
T.E.: Cunosc foarte bine publicul
sibian. Îmi amintesc cu plãcere de
tribuna galbenã, câteodatã
neîncãpãtoare pentru toþi. De
asemenea, am rãmas plãcut surprins
sã vãd cã aceºtia merg ºi în
deplasãrile echipei. Multe satisfacþii
vã doresc lângã echipa voastrã
iubitã.

