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Menelik
Barbary:
Am norocul de a primi
sfaturi utile de la colegii mei

CSU SibiuBCMUS Argeº Piteºti
Duel cu vice-campioana

Chicago Bulls

Echipa "magicianului" Jordan"

Ne pare rãu cã nu vã mai putem oferi revista în 16 pagini
dar acest lucru se datoreazã faptului cã una din firmele
care a contractat reclamã în turul campionatului nu a
achitat nici un leu pânã în acest moment. Totuþi
încercãm în continuare identificarea de noi firme care sã
îþi facã reclamã în paginile acestei reviste þi, implicit, sã
vã putem oferi cât mai curând o revista de 16 pagini, aþa
cum v-am obiþnuit în turul campionatului.

ªtiri pe scurt
“CSU FANS” MVP
Cristi Crãciun a fost declarat MVP-ul meciului din etapa
precedentã a CN de baschet pe care CSU Sibiu a
disputat-o pe teren propriu. “Bâtã” a obþinut 22 de voturi
din totalul de 36. Felicitãri!

Programul etapei a XX-a
CSU Atlassib Sibiu - BCMUS Argeº Piteºti
BC Târgoviºte - U Mobitelco Cluj Napoca
Rapid Bucureºti - BC Râmnicu Vâlcea
CSU Municipal Cuadripol Braºov - Gaz Metan Mediaº
Dinamo Bucureºti - BC Târgu Mureº
CSM Leonardo Oradea - CSU Ploieºti
CS Otopeni - Elba Timiºoara

Programul urmãtoarelor trei meciuri:
Etapa a-XXI-a-8 martie: BC Râmnicu Vâlcea-CSU Atlassib Sibiu
Etapa a-XXII-a-12 martie: CSU Atlassib Sibiu-Rapid Bucureºti
Etapa a-XXIII-a -15 martie: U Mobitelco Cj Napoca-CSU Atlassib Sibiu

Clasament Divizia "A" Baschet Masculin
Loc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Club
CSU Asesoft Ploieºti
CSU Atlassib Sibiu
Rapid Bucureºti
U Mobitelco Cluj Napoca
BC Mureº Tg Mureº
Gaz Metan Mediaº
Dinamo Bucureºti
Elba Timiºoara
BCMUS Argeº Piteºti
CS Otopeni
CSU Cuadripol Braºov
BC Târgoviºte
CSM Leonardo Oradea
BC Rm.Vâlcea

MJ
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

MC
16
14
12
10
10
10
10
9
8
7
4
3
3
3

MP
1
3
5
7
7
7
7
8
9
10
13
14
14
14

F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
1461:1192
1466:1306
1374:1291
1349:1281
1507:1479
1450:1419
1381:1321
1372:1309
1439:1476
1420:1405
1272:1431
1216:1498
1251:1397
1207:1380

P
33
31
29
27
27
27
27
26
25
24
21
20
20
20

Pasiunea pentru CSU, dusã la extrem
Cipi. Aºa este alintat un fan al echipei noastre, un fan
care a traversat Europa de la un capãt la celãlalt pentru
a fi prezent la un meci al echipei favorite. Cipi, angajat
momentan într-un oraº din Anglia, a fost prezent
miercuri seara în Sala Olimpia din Ploieºti pentru a
asista la derby-ul CSU Ploieºti-CSU Sibiu. Acesta a
venit în þarã special pentru acest meci, el întorcându-se
la servici imediat dupã terminarea partidei.
CSU Fans Magazin întâmpinã primãvara!
Dupã o iarnã nu foarte grea, iatã cã primãvara ºi-a intrat
în drepturi. Motiv pentru care CSU FANS MAGAZIN
le ureazã, cu ocazia zilelor de 1 ºi 8 Martie, tuturor
doamnelor ºi domniºoarelor, un sincer LA MULÞI ANI!
Toatã lumea la Cluj!
Pentru cã nu mai este foarte mult timp pânã la meciul
orgoliilor dintre U Cluj ºi CSU Sibiu, Asociaþia Al 6-lea
Jucãtor vã invitã sã vã înscrieþi pentru deplasarea de pe
15 martie de la Cluj pe forumul suporterilor sibieni:
www.csufans.sibiul.ro

Prezentarea loturilor
CSU Atlassib Sibiu

BCMUS Argeº Piteºti

4 George Tãnase
extremã
5 Menelik Barbary
pivot
6 William Hatcher
fundaº
7 Jason Smith
extremã
8 Keith Triplett
fundaº
10 Darnell Clavon
fundaº
11 Octavian Popa Calotã fundaº
12 Andrei Dinu
fundaº
14 Horia Codin
pivot
15 Cristian Crãciun
extremã
20 Cristian Ban
pivot
23 Dan Pui
pivot
72 Cristian Murgoci
pivot
Antrenor: Peter Schomers
paginã realizatã de Radu Muºoaie
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Paul Helcioiu
Liviu Dumitru
Claudiu Tudor
Whithey Robinson
Sorin Cãprãrescu
Mirko Buljubasic
Alexandru Ziguli
David Lawrence
Rudi Istrãtescu
Bojan Gnjato
Gregor Belina
Alexandru Neguþ

fundaº
extremã
extremã
fundaº
fundaº
pivot
fundaº
extremã
fundaº
pivot
extremã
fundaº

Daca vrei sa te faci cunoscut, noi îþi suntem alãturi.
Pentru spaþiu publicitar în revistã suna la numarul de
telefon
0742 CSUFAN (0742 278326) sau contacteaza-ne pe
adresa csufans@sibiul.ro

Silvana Armat

Antrenor: George Ziguli
Aniºoara Duþu
Cosmin Petrescu

sc XPRESS srl,
tel. 0269 217450

Menelik Barbary:
“Nu mã aºteptam la un
aºa public înainte sã
vin în România“
Rep.: Cine este de fapt Menelik Barbary?
M.B.: Sunt originar din Statele Unite, mai exact din Beloit Wisconsin.
Mai am douã surori ºi un frate, eu fiind mezinul familiei. Sunt foarte
apropiat de familia mea, în special de pãrinþi. Tatãl meu mi-a marcat
adolescenþa prin sfaturile pe care mi le-a dat, iar mama m-a rãsfãþat
întotdeauna.
Rep.: Cum ai ajuns sã practici baschetul?
M.B.: Am intrat în contact cu acest sport la vârsta de opt ani, atunci
când pãrinþii mei m-au înscris la un club din orãºelul nostru, însã tainele
baschetului le-am cunoscut doar în timpul liceului, cu ajutorul
antrenorului meu de atunci, Dl. Shane Bauch. Cu alte cuvinte, în liceu
am început sã joc baschet în mod profesionist, organizat. Dupã liceu,
am urmat pentru doi ani Colegiul Bakersfild din California, acolo unde
am jucat pentru Bakersfild Renegades. Mi-am încheiat însã studiile
universitate pentru San Jose State Spartans.

Rep: Care este dupã pãrerea ta punctul tãu forte
ca ºi jucãtor ºi ce crezi cã ar trebui sã
îmbunãtãþeºti?
M.B.: Fãrã doar ºi poate, va trebui sã-mi
îmbunãtãþesc aruncarea de la linia de libere, dar ºi
pasele. La capitolul puncte forte, pot spune cã stau
bine la pus capace ºi la recuperãri.
Rep: Care este jucãtorul tãu preferat?
M.B.: Cu siguranþã Michael Jordan. Eram mare fan
Lakers când pãrinþii mei au cumpãrat niºte bilete la
un meci cu Chicago Bulls. Acel meci mi-a marcat
copilãria. Nu cred cã a existat vreodatã un jucãtor
care sã arate atâta ambiþie ºi atâta dãruire pe un
teren de baschet ca Jordan
Rep.: Ce ºtiai despre România înainte sã ajungi
aici?
M.B.: Auzisem de Dracula ºi despre þigani. Nu
vãzusem niciodatã þigani înainte de ajunge aici ºi

auzisem cã se îmbracã în foarte multe culori,
poartã pãlãrii de cowboy ºi ºtiu sã facã trucuri
magice.
Rep: Cum te simþi la Sibiu? Te-ai acomodat cu
oraºul?
M.B.: Mã simt foarte bine aici, asta datoritã
oamenilor, care sunt foarte prietenoºi. În timpul liber
îmi place sã merg la diferite restaurante. Sibienii
sunt în general foarte primitori, iar mâncarea gãtitã
de ei este delicioasã.
Rep: Ce pãrere ai despre fani? Ai vrea sã le
transmiþi un mesaj?
M.B.: Cred cã avem cei mai grozavi fani din
România. Ne susþin meci de meci ºi, în plus, vin ºi
în deplasãri. Recunosc cã la un asemenea public
nu mã aºteptam înainte sã ajung la CSU Sibiu.
Vreau sã le spun cã le mulþumesc din suflet pentru
sprijinul acordat

Rep.: ªtiu cã acesta este primul tãu sezon în Europa.
Cum ai reuºit sã faci faþã diferenþelor dintre baschetul
de peste ocean ºi cel de pe bãtrânul continent?
M.B.: Diferenþele dintre baschetul american ºi cel european nu sunt
foarte mari. În fond, este acelaºi joc, însã a trebuit sã mã obiºnuiesc cu
douã situaþii: regula paºilor ºi modul de arbitraj. În SUA putem pleca de
pe loc fãrã a bate mingea pe parchet, în Europa acest lucru înseamnã
paºi. În privinþa arbitrajului, nu pot spune decât cã arbitrii mi se par
inconºtienþi. Uneori eºti atacat de-a dreptul pe teren ºi nimeni nu
fluierã nimic, iar alteori abia îþi atingi adversarul ºi se fluierã fault.
Rep: Cine este dupã pãrerea ta cel mai valoros pivot din
campionatul românesc? De ce a fost dificil sã joci împotriva lui?
M.B.: Cel mai valoros pivot mi se pare Zoran Krstanovic. Abordeazã
jocul sub panou într-un mod inteligent ºi este un bun recuperator.
Rep: Din câte cunosc, pentru San Jose Spartans ai evoluat ca
power forward, iar acum eºti pivot. Vorbeºte-mi, te rog, despre
aceastã trecere de pe poziþia 4 pe poziþia 5.
M.B.: În linii mari, este cam acelaºi lucru. Schimbarea nu a fost foarte
mare. În plus, am ºi norocul de a primi sfaturi de la colegii cu mai multã
experienþã. Cristi Crãciun, Jason Smith, Keith Triplett mã ajutã enorm
prin sfaturile pe care mi le dau. Am înþeles cã trebuie sã mã apãr mai
mult sub panou ºi sã recuperez.
4

interviu realizat de Aniºoara Duþu
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CHICAGO BULLS

Istorie
În anul 1966 în Chicago se înfiinþa cea de-a cincea francizã din NBA din istoria acestui oraº. Unele au dispãrut între timp, altele sau mutat, aºa cum este cazul celor de la Chicago Packers ºi Chicago Zephyrs care s-au unit ºi au plecat în capitala Staelor Unite
formând Washington Wizzards. Bulls au rãmas în Windy City ºi au scris istorie în sportul american, gruparea din anii '90 fiind
consideratã cea mai puternicã dinastie din sportul american, incluzând aici toate cele patru sporturi majore, mai exact baschetul,
fotbalul american, hockey-ul ºi baseball-ul.
Construcþia
Pânã în 1984 Bulls nu reuºiserã decât de douã ori sã ajungã în finala conferinþei, pierzând de fiecare datã, 0-4 cu Milwaukee ºi 3-4
cu Golden State în '74 ºi '75. Nicio finalã NBA aºadar ºi nimic prea interesant despre aceastã formaþie. În 1984 norocul avea sã se
schimbe. Bulls aveau a treia opþiune în draft dupã Houston ºi Portland. Primii l-au ales pe Hakeem Olajuwon, care avea sã devinã o
figurã legendarã în NBA ºi dublul câºtigãtor al trofeului Larry O'Brien. Blazzers în schimb au fãcut o eroare fatalã, l-au selectat pe
Sam Bowie, confirmând astfel obesia antrenorilor din acea vreme pentru pivoþi, aceºtia considerând cã pentru a câºtiga titlul este
eºenþial sã ai un centru valoros. Bulls au fãcut cea mai bunã alegere din istoria baschetului, “pescuindu-l” de la Universitatea North
Carolina pe Michael Jordan, un fundaº de 1 metru ºi 98 de centimetri. Jordan a impresionat încã din primul sezon ºi a revitalizat
gruparea de pe malul lacului Michigan, reuºind chiar 37.1 puncte pe meci în sezonul 1986-1987. În '87 a venit ºi Scottie Pippen ºi
astfel Bulls ajungeau an de an în finala conferinþei de est unde se împotmoleau mereu de cei supranumiþi “muscle time”, Detroit
Pistons.
Dinastia
În 1991 a venit ºi rãzbunarea. Bulls treceau de Pistons cu un sec 4-0 ºi apoi câºtigau ºi finala cu Los Angeles Lakers cu 4-1 unde
Michael Jordan l-a avut ca adversar pe Magic Johnson care însã nu a putut face nimic în faþa unui “Air” care, desi la începutul
carierei, avea toate calitaþile care urmau sã îl transforme în cel mai bun jucãtor din istorie. Au urmat alþi 2 ani în care “taurii” au
mãturat tot ce le-a stat în cale câºtigând în '92 ºi '93 cu acelaºi scor 4-2 în faþa celor de la Portland Trail Blazers ºi Phoenix Suns, nici
vedetele acestora, Clyde Drexler sau Charles Barkley neavând vreo ºansã în faþa lui Jordan. La capãtul sezonului '92-'93 Jordan
face însã un anunþ ºoc. O datã cu moartea tatãlui sãu care a fost împuºcat în acel an Michael hotãrãºte sã se retragã din baschet ºi
sã urmeze calea baseball-ului, visul tatãlui sãu. Dupã un ºi jumãtate în care nu a putut face faþã în MLB, Jordan anunþã cã revine pe
parchet pentru a demonstra cã este cel mai bun. Au urmat înca 3 ani în
care Bulls au dominat liga ºi încã 3 finale câºtigate cu 4-2, în 1996 în
faþa celor de la Seattle Supersonics ºi în '97 ºi '98 contra celor de la
Utah Jazz. Din acea formaþie fãcea parte ºi Dennis Rodman, o figurã
extrem de carismaticã dar ºi o prezenþã imperialã la recuperare care i-a
fãcut zile negre lui Karl Malone în finalele cu Utah. În toate aceste 6
finale Jordan este desemnat MVP ºi toatã lumea considerã ca aceea a
fost cea mai puternicã echipã din istoria sportului american. Jordan se
retrage apoi definitiv de la Chicago ºi urmeazã seceta.
Lupta cu ceaþa
Preþ de 6 sezoane “taurii” nu au mai prins playoff-ul cochetând mai
mereu cu subsolul clasamentului conferinþei de est ºi lumea uita uºor
uºor de Chicago, o echipã ce era “carne de tun” pentru celelalte grupãri
din NBA
Resuscitarea
În 2004 însã totul s-a schimbat graþie managerului John Paxon, cel
care de altfel a adus ºi un titlu la Chicago cu o aruncare în ultima
secundã a finalei NBA. Acesta a format un grup extrem de unit ºi
valoros, fãrã superstaruri, dar cu baschetbaliºti muncitori ºi în ultimele
3 sezoane Bulls au fost mereu în playoff, anul trecut Ben Gordon, Kirk
Hinrich, Luol Deng, Andres Nocioni si Ben Wallace reuºind sã treacã în
sfârºit ºi de primul tur, eliminând Miami Heat cu un neverosimil 4-0, în
condiþiile în care Heat erau campionii en-titre. Inexplicabil însã în acest
sezon Bulls nu se regãsesc, luptându-se din greu sã prindã un loc în
post sezon, lucru care pare din ce în ce mai greu de realizat...
www.csufans.ro
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Cosmin Petrescu

Duel cu vice-campioana

de Radu MUªOAIE
Rezultatele din sezonul regulat dintre cele
douã echipe din 2002 pânã în prezent:
2002-2003:
Sibiu-Piteºti 96-73
Piteºti-Sibiu 81-71
2003-2004:
Piteºti-Sibiu 69-76
Sibiu Piteºti 96-62
2004-2005:
Sibiu-Piteºti 97-78
Piteºti-Sibiu 69-88
2005-2006:
Piteºti-Sibiu 78-79
Sibiu-Piteºti 116-98
2006-2007:
Piteºti-Sibiu 105-77
Sibiu-Piteºti 98-83
2007-2008:
Piteºti-Sibiu 82-85

Având în vedere cã scriu aceastã avancronicã a partidei de astãzi înaintea
disputãrii etapei intermediare de miercuri, nu îmi rãmâne decât sã mã refer la
date generale despre întâlnirile dintre universitarii sibieni ºi argeºenii lui Ziguli.
Dupã etapa intermediarã de miercuri, CSU Sibiu revine în Sala
Transilvania pentru un duel împotriva medaliatei cu argint din sezonul
precedent. Chiar dacã se aflã în a doua jumãtate a primei pãrþi a
clasamentului, argeºenii sosesc în Ardeal cu gândul de a rãzbuna
înfrângerea oarecum neaºteptatã la acel moment, din turul campionatului
(82-85 pentru CSU), dar ºi cu gândul de a mai adãuga douã puncte în
clasament ºi de a spera la un loc cât mai bun pentru play-off.
Dacã luãm în calcul statisticile din 2002 ºi pânã în prezent, observãm cã
din 11 dueluri sibiano-piteºtene, de nu mai puþin de 9 ori sibienii au ieºit
învingãtori. Meciul dintre BCMUS Argeº Piteºti ºi CSU Sibiu, meci disputat
în acest tur de campionat, punea faþã în faþã o echipã sibianã care avea
dupã numai ºase etape disputate trei înfrângeri, ºi o echipã argeºeanã
aflatã ºi ea la mijlocul clasamentului. Aºadar, un duel de mijloc de
clasament din care CSU Sibiu avea sã iasã învingãtoare, dupã o partidã
cu un final plin de emoþii.
Vom avea astãzi parte de un meci aprig disputat, în care sibienii se
gândesc deja la play-off de pe locul doi ºi o echipã a Piteºtiului cu un David
Lawrence în formã foarte bunã, argeºenii încã mai sperând la un loc
fruntaº înainte de intrarea în play-off.
Hai CSU!

Sibiu, str. Aleea Streiu 1A
Rezervãri: 0729 499 649
www.terenulfairplay.ro

