TOŢI ÎN GALBEN I

„Vulturii“ de argint

Supliment realizat
de Cosmin Pal

BC CSU Sibiu este vicecampioana României!
După 20 de ani, BC CSU
Sibiu a jucat o nouă finală
de campionat naţional,
realizând un sezon istoric
pentru suporterii sibieni.
BC CSU Sibiu a încheiat,
marţi seara, cu argint
sezonul competiţional
2018/2019, performanţă la
care se adaugă trofeul
Cupei României, cucerit în
premieră pentru clubul
sibian. Din păcate, am fost
la un pas de a realiza primul event din istoria clubului sibian, însă în cele
din urmă trebuie să recunoaştem că CSU CSM
Oradea a fost mai bună.

„La finalul a 10 luni de
muncă asiduă, susţinută de o
mare de inimi galben-albastre şi de peste 35 de parteneri
şi sponsori, ne mândrim cu aceste rezultate şi ne bucurăm
că am făcut paşi importanţi
spre performanţa spre care
tindem cu toţii – aceea de a
deveni CAMPIONI“, susţine
conducerea clubului.
Baschetbaliştii sibieni au
încheiat, la Oradea, seria meciurilor din Finala Ligii Naţionale de Baschet Masculin, cu
scorul de 3-1, la general, în favoarea celor de la CSM Oradea. Astfel, CSM CSU Oradea
rămâne campioană naţională, trecându-şi în palmares al
treilea titlu.
Partida a fost una extrem
de disputată, ambele tabere
arătând multă ambiţie, dorinţă şi spirit de echipă. Finalul
nu a fost de partea galben-al-

DAN FLEŞERIU |
antrenor
„«Nu cedăm!» a fost
crezul nostru în ultimii
ani şi va continua să
fie pentru noi toţi cei
care formăm această
familie
galben-albastră.
Vreau să îmi felicit
jucătorii care au
muncit extraordinar
de mult anul acesta.
Meritau să fie
campioni şi pentru
mine sunt. Am câştigat
împreună un trofeu,
iar titlul de campioni
sunt sigur că va veni.”

BC CSU Sibiu le oferă celor care au cumpărat bilete pentru meciul 5 următoarele variante:
1. Îşi pot recupera integral banii plătiţi pe bilet, trimiţând un
e-mail pe adresa pr@bc-csusibiu.ro, cu tichetele primite de pe platforma kompostor.ro, până vineri, 7 iunie 2019, ora 10, menţionând
un număr de telefon de contact pentru orice eventualitate. Banii vor
fi returnaţi în contul din care s-a făcut plata iniţială.
2. Cei cu inima galben-albastră pot dona banii de pe bilete
către Asociaţia Al 6-lea Jucător, iniţiatoare a proiectului dedicat
baştrilor, care au cedat sub presiunea exercitată de fanii bihoreni, dar şi jocul exact al gazdelor din Sala Antonio Alexe.
La finalul seriei, antrenorul principal al sibienilor, Dan
Fleşeriu, a declarat: „În legătură cu gestul de a nu accepta ca medalia să îmi fie pusă
la gât, interpretarea că am refuzat-o este eronată. Medalia
este la mine, am primit-o şi
am meritat-o, doar că nu o voi
purta niciodată, pentru că

amintirile mele despre acest
sezon sunt şi vor fi pentru totdeauna mult mai valoroase:
jucătorii mei fiind cei mai buni,
staff-ul meu şi toţi cei din management fiind cei mai buni,
iar suporterii, evident, de aur.
Ne-am fi dorit ca finalul acestui campionat să fie altfel. Am
reuşit să ajungem în finală
după 20 de ani, dar nu am reuşit să îndeplinim obiectivul
sibienilor care cred în noi, care au crezut în noi meci de

construirii unei statui în memoria fostului căpitan Elemer Tordai.
Şi aceştia sunt rugaţi să ne transmită un e-mail pe adresa pr@
bc-csusibiu.ro, până vineri, 7 iunie 2019, ora 10.00, în care să ne
solicite redirecţionarea sumei, ataşând tichetele cumpărate. Vor
primi un formular prin care îşi dau acordul în acest sens, iar apoi
banii vor merge spre proiectul mai sus menţionat”, au menţionat
reprezentanţii clubului.
meci şi pentru care ar fi trebuit să avem aurul la gât,
acum. Am încercat să facem
tot ce a fost omenesc posibil
pentru asta şi tocmai de aceea, din respect pentru galeria
noastră de campioni, vom continua să muncim până când
vom reuşi să împlinim visul
unui oraş întreg”.

Sărbătoarea noastră
Echipa sibiană a reuşit cel
mai bun sezon din ultimii 20

de ani. A cucerit Cupa României, în faţa Oradei, este vicecampioana României şi şi-a asigurat participarea în competiţiile europene, în sezonul următor. Vineri, 7 iunie, suporterii
clubului sunt aşteptaţi la Sala
Transilvania, de la ora 18.00,
pentru ultimul „meci” al sezonului, cel în care familia galben-albastră va sărbători.
Echipa suporterilor, completată de echipa partenerilor, va putea juca împotriva

Retrospectiva finalei. Filmul unei aventuri pe viaţă și pe moarte
CSM CSU Oradea a cucerit al doilea său titlu consecutiv de campioană naţională la baschet masculin
şi cel de-al treilea din istoria clubului, marţi, 4 iunie,
după ce a învins-o pe BC
CSU Sibiu cu scorul de
75-66 (15-15, 15-12, 27-23,
18-16), în Arena Antonio
Alexe din Oradea, în
meciul al patrulea al finalei Ligii Naţionale.

Orădenii s-au impus cu scorul general de 3-1 în finala cu
CSU Sibiu, desfăşurată după
sistemul cel mai bun din cinci
partide. Echipa antrenată de
Cristi Achim câştigase primele două partide de la Sibiu, cu
89-87 şi 64-62, după care sibienii au învins în meciul al
treilea de la Oradea, cu 71-64.
CSM Oradea şi-a trecut în
palmares al treilea său titlu
de campioană, după cele din
ediţiile 2015-2016 şi 2017-2018.
„Leii roşii“ au mai jucat o finală, pierdută, în sezonul
2013-2014. CSU Sibiu a câştigat campionatul de două ori,
în 1995 şi 1999.
În meciul patru al finalei,
primul sfert a fost echilibrat
(15-15), dar apoi gazdele au
reuşit să se desprindă uşor-uşor, iar cu zece minute înainte de final conduceau cu 57-50.
Orădenii şi-au menţinut avansul şi chiar şi l-au consolidat,

gestionând bine finalul, după
ce Sibiul a venit la cinci puncte (68-63) când mai erau 66
de secunde.
Artizanii victoriei au fost
Sean Barnette, care nu a fost
utilizat în primele trei meciuri
ale finalei, cu 18 puncte, 6 recuperări, 2 pase decisive, şi
Giordan Watson 15 p, 4 rec,
4 pd. Achim i-a mai folosit pe
Dragan Zekovic 13 p, 3 rec,
Arturas Valeika 11 p, 1 rec,
Bogdan Nicolescu 5 p, 3 rec,
Kristopher Richard 4 p, 9 rec,
6 pd, Bogdan Ţîbîrnă, Tudor
Fometescu 1 rec, Muhamed
Pasalic 4 p, 1 rec, Nikola
Markovic 5 p, 1 rec, 5 pd.
Pentru CSU Sibiu, echipă
antrenată de Dan Fleşeriu, au
jucat Monyea Pratt 15 p, 7
rec, 2 pd, Lucas Tohătan 7 p,
1 rec, Kevin Hardy 8 p, 6 rec,
1 pd, Randal Falker 8 p, 10
rec, 2 pd, Isaiah Philmore 8
p, 8 rec, 1 pd, Mirel Dragoste
3 p, 1 rec, Aurelian Gavriloaia 2 p, Christopher Cooper
Williams 3 p, 4 rec, 2 pd, Justas Tamulis 12 p, 1 rec.

Totul sau nimic
Baschetbaliştii sibieni au
avut de disputat, în 2 iunie, un
meci de totul sau nimic, CSM
Oradea fiind deja la un singur
pas de trofeul de campioni, după victoriile din cele două partide disputate în Sala Transil-

vania. Au dat totul pe teren şi
au arătat mult spirit de echipă. Motivaţi şi încurajaţi de
peste 150 de suporteri care au
făcut deplasarea, sibienii au
reuşit un joc mai bun – aşa
cum şi-au propus – şi la final
au reuşit să îşi atribuie victoria, la 7 puncte.
BC CSU Sibiu a învins-o
pe campioana en titre, CSM
CSU Oradea, cu scorul de
71-64 (16-14, 15-14, 16-16,
24-20), duminică, în deplasare, în Sala Antonio Alexe, în
meciul al treilea al finalei Ligii Naţionale de baschet masculin. Sibienii au obţinut prima lor victorie în finală, după
ce pierduseră ambele partide
de pe teren propriu.
CSU Sibiu a fost mai bună
şi a controlat jocul în cea mai
mare parte a timpului. Kevin
Christopher Hardy a reuşit
16 puncte, 7 recuperări, 2 pase decisive, fiind cel mai bun
om al echipei de pe Cibin. Randal Alan Falker a contribuit
cu 13 p, 8 rec, 2 pd, Lucas Tohatan 11 p.
De la orădeni s-au remarcat Giordan Watson 17 p, 2
rec, 4 pd, Kristopher Richard
16 p, 6 rec, 5 pd şi Dragan
Zekovic 13 p, 4 rec.

Înfrângeri dure
Campioana en titre a învins-o pe BC CSU Sibiu cu

scorul de 64-62 (18-16, 16-16,
12-19, 18-11), miercuri, 29 mai,
în meciul al doilea al finalei
Ligii Naţionale de baschet
masculin.
Orădenii conduceau cu 2-0
la general în finală după ce
s-au impus în ambele partide
de pe Cibin.
Echipa lui Achim a reuşit să încline balanţa în ultimul sfert, după ce a fost
condusă cu 53-46 când mai
erau 9 minute de joc. Oaspeţii au fost permanent în
control în ultimele cinci minute, câştigând la doar două puncte diferenţă, cu
64-62, ca şi în primul meci.
Giordan Watson a fost cel
mai bun om de la învingători, cu 18 puncte, 3 recuperări, 6 pase decisive. Nikola
Markovic a contribuit cu 13
p, 5 rec, iar Kristopher Richard 11 p, 5 rec, 2 pd. Au
mai evoluat Bogdan Nicolescu, Dragan Zekovic 5 p, 2 rec,
Bogdan Ţîbîrnă 1 p, 4 rec,
Mihai Gavrilă, Tudor Fometescu, Arturas Valeika 8 p,
5 rec, Marc Antonio Carter
5 p, 3 rec, Muhamed Pasalic
3 p, 1 rec, 1 pd.
La sibieni au jucat Justas
Tamulis 11 p, 2 rec, 1 pd, Lucas Tohătan 9 p, 4 rec, Christopher Cooper Williams 7 p,
7 rec, 1 pd, Kevin Christopher
Hardy 10 p, 10 rec, 3 pd,

Monyea Durrell Pratt 9 p, 7
rec, Mirel Dragoste 1 rec, 1
pd, Aurelian Gavriloaia 1 pd,
Randal Alan Falker 8 p, 6 rec,
2 pd, Isaiah Lemart Philmore 8 p, 5 rec.
CSM CSU Oradea a învins-o pe BC CSU Sibiu cu
scorul de 89-87 (18-22, 17-21,
30-14, 24-30), luni, 27 mai,
în primul meci al finalei Ligii Naţionale. Orădenii, care au câştigat sfertul al treilea la o diferenţă considerabilă (16 puncte), conduceau
cu 87-79 când mai erau 39
de secunde, sibienii s-au apropiat la un singur puncte,
88-87, dar Kristopher Richard a fructificat o aruncare liberă cu cinci secunde rămase de joc şi a parafat victoria oaspeţilor. De la sibieni s-au evidenţiat Isaiah Lemart Philmore 17 p, 3 rec,
Monyea Durrell Pratt 16 p,
7 rec, 4 pd, Randal Alan
Falker 16 p, 7 rec, Kevin
Christopher Hardy 10 p, 9
rec, 5 pd.
Giordan Watson a fost cel
mai bun om al orădenilor, cu
17 puncte, 4 recuperări, 3 pase decisive. De la oaspeţi s-au
mai remarcat Bogdan Nicolescu 14 p, 2 rec, 2 pd, Dragan Zekovic 14 p, 2 pd, Marc
Antonio Carter 11 p, 3 rec, 4
pd, Nikola Markovic 11 p, 3
rec, 2 pd.

vicecampionilor naţionali la
baschet masculin.
„În urmă cu câteva zile,
v-am lansat o provocare! A fost
momentul în care am transmis împreună un mesaj puternic de unitate şi credinţă:
jucătorilor, antrenorilor, întregului oraş, Oradei, întregii ţări şi sportului românesc prin
ceea ce CSU înseamnă de fapt:
o relaţie unică între fani şi
echipă! Peste 400 de sibieni
au crezut în noi, iar în 2 zile
am vândut toate biletele pentru meciul 5, cel care, la acel
moment, era ipotetic. Nu am
reuşit să aducem seria acasă,
dar vineri vom juca cel mai
important meci al sezonului:
meciul inimilor galben-albastre. Un meci în care Sibiul şi
sibienii câştigă”, arată conducerea clubului sibian.

Pe scurt
CSU Sibiu – CSU
CSM Oradea
în acest sezon
Sezonul regulat (1-1)
Etapa 5, 3 noiembrie 2018:
Oradea 78 – 68 Sibiu, Sala
Antonio Alexe
Etapa 12, 29 decembrie 2018:
Sibiu 97 – 81 Oradea, Sala
Transilvania
Top 6 (1-1)
Etapa 17, 2 februarie 2019:
Oradea 69 – 83 Sibiu, Sala
Antonio Alexe
Etapa 22, 23 martie 2019:
Sibiu 70 – 72 Oradea, Sala
Transilvania
Clasament Top 6
1. CSU Sibiu 42 puncte
2. U Banca Transilvania Cluj
Napoca 41 pct
3. CSU CSM Oradea 39 pct
Finala Cupei României
18 aprilie: CSU Sibiu – CSU
CSM Oradea 88 – 78
Finala Ligii Naţionale (1 – 3)
Meciul 1, 27 mai 2019: CSU
Sibiu – CSU CSM Oradea
87 – 89
Meciul 2, 29 mai 2019: CSU
Sibiu – CSM Oradea 62 – 64
Meciul 3, 2 iunie 2019: CSM
Oradea – CSU Sibiu 64 – 71
Meciul 4, 4 iunie 2019: CSM
Oradea – CSU Sibiu 75 – 66
Meciul 5, 7 iunie 2019: nu se
mai joacă
Oradea a câştigat finala
Campionatului Naţional cu scorul general de 3-1.
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Sezonul competiţional
Cupa României
2018 - 2019

Direct în sferturi

Sferturi de ﬁnală

BC CSU Sibiu, alături
de U-BT Cluj-Napoca, CSM
CSU Oradea şi Steaua Bucureşti s-au calificat direct
în sferturile de finală ale
competiţiei, iar SCM Timişoara, SCM U Craiova,
BCM U FC Argeş Piteşti
şi Dinamo Ştiinţa Bucureşti, au intrat în sferturile de finale după duelurile din primele tururi ale
Cupei României.

13 martie 2019, tur: BC
CSU Sibiu – SCM U Craiova 89 – 74
20 martie 2019: SCM U
Craiova – BC CSU Sibiu 79
– 66
Final Four – BT Arena,
Cluj-Napoca, 17 – 18 aprilie 2019
Semifinale: CSU Sibiu
– Dinamo 82 – 78
Finala: CSU Sibiu – CSU CSM Oradea 88 - 78

Liga Naţională – calendar
competiţional 2018/2019

Au adus Cupa la Sibiu

După 20 de ani, suporterii baschetului din
municipiul Sibiu au
trăit din nou momente
de bucurie unice. CSU
Sibiu a câştigat Cupa
României, pentru prima
dată în istoria clubului,
învingând în finală CSU
CSM Oradea. Scorul
finalei jucate în BT
Arena, la Cluj-Napoca,
a fost 88 – 78 (26 – 21, 21
– 24, 21 – 18 şi 20 – 15).

CSU Sibiu a câştigat titlurile naţionale în competiţia internă în 1995 şi 1999,
însă de atunci am fost mereu aproape de un nou trofeu, însă de fiecare dată am
clacat pe final, indiferent că
a fost vorba de campionat
sau Cupa României. Tot ghinionul din ultimele două decenii a fost spălat de actualii componenţi ai echipei şi
de către cei doi antrenori,
Dan Fleşeriu şi Cătălin Vulc.
Practic, familia Vulc, cea care a scris istorie pentru baschetul sibian de după Revoluţie, aduce un nou trofeu
Sibiului. Ca antrenor, Mircea Vulc a contribuit la cele
două titluri naţionale cucerite, în timp ce actualul secund Cătălin Vulc, fost jucător al echipei la titlul din
1999, scrie o nouă pagină de
istorie pentru baschetul din
oraşul de pe Cibin. Poate nimeni altul decât Cătălin ştie
cel mai bine prin ce a trecut
CSU Sibiu în ultimii 20 de
ani. Felicitări merită şi tehnicianul Dan Fleşeriu, care
ne-a convins că Sibiul poate cuceri un nou trofeu în
baschetul românesc, componenţii lotului, în special contingentul de jucători americani care au adus în Sala
Transilvania baschetul total şi lituanianul Justas
tamulis, dar şi staff-ul administrativ şi tehnic, care a
construit pas cu pas în ultimii ani, echipa care acum a
câştigat Cupa României. La
toate acestea, se adaugă galeria uluitoare, formată din
adevăraţi iubitori ai baschetului. Aceştia au fost alături
de favoriţi şi la Cluj, unde
şi-au consolidat statutul de

cea mai frumoasă galerie
din ţară. Baschetbaliştii sibieni au jucat într-o atmosferă comparabilă cu cea de
pe teren propriu, fiind împinşi spre victoria finală.

Pe urmele
lui Gaz Metan
CSU Sibiu a devinit a doua echipă din judeţul Sibiu
care cucereşte Cupa României, după dubla realizată
de CS Gaz Metan Mediaş în
anii 2011 şi 2013. Practic,
suporterii baschetului din
judeţ se mândresc cu trei
trofee cucerite în Cupa României. La finala din BT Arena au asistat aproape 3.000
de oameni. Practic, spectatorii finalei au fost membrii
celor două galerii, dar şi adevăraţii iubitori ai baschetului. CSU Sibiu a fost susţinută de aproape 450 de suporteri, în timp ce CSU CSM
Oradea a fost încurajată de
peste 150 de suporteri. Sibienii au realizat o coregrafie care a semănat cu cea cu
care suntem obişnuiţi pe teren propriu la marile meciuri din Sala Transilvania.

Cronica
unui succes istoric
S-au înfruntat două
echipe care au în palmares până acum câte două
titluri de campioană naţională fiecare, CSU Sibiu
învingătoare în 1995 şi
1999, în timp ce CSU CSM
Oradea a câştigat Liga Naţională de Baschet Masculin în sezoanele 2016 şi
2018. Însă nici una dintre
team-uri nu a câştigat vreodată Cupa României.
Partida a debutat sub
semnul echilibrului, însă după câteva minute, sibienii
au controlat jocul, semn că
tactica antrenorului Dan
Fleşeriu este una oportună.
În aceste condiţii, primul
sfert s-a încheiat cu 26 – 21
pentru CSU Sibiu. A urmat
sfertul 2, în care orădenii
şi-au revenit, au început
să-şi pună în practică schemele tactice gândite de antrenorul Cristian Achim. Mai
mult, se poate spune că C-

Trofee în Cupa României

1. CSU Asesoft Ploieşti (6): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
2. U Cluj-Napoca (4): 1995, 2016, 2017, 2018
Dinamo Bucureşti (4): 1967, 1968, 1969, 1980
3. Steaua Bucureşti (2): 1966, 1981
BC Timişoara (2): 2010, 2015
CS Gaz Metan Mediaş (2): 2011, 2013
BCM U Piteşti (1): 2012
CS Energia Târgu Jiu (1): 2014
BC CSU Sibiu (1): 2019
SU CSM Oradea a pus stăpânire pe joc la jumătatea
sfertului 2. Sibienii au însă
o trăsărire de orgoliu, iar pe
finalul parţialului au revenit în joc. Cu toate că Oradea s-a impus în sfertul 2,
cu 24 – 21, CSU Sibiu a reuşit să intre în avantaj la
pauză: 47 – 45.
După ce fiecare echipă a
câştigat un sfert, dar pe total sibienii conduceau cu 2
puncte, parţialul a treilea
s-a desfăşurat sub semnului echităţii, fiecare formaţie fiind atentă la detaliile
tehnice şi menţinerea posesiei cât mai mult. În sfertul 3, scorul indica la un
moment dat 13 – 13, însă
au urmat câteva recuperări
şi acţiuni explozive ale sibienilor care s-au distanţat la 5 puncte, ţinând cont
de punctele realizate în
acest acest parţial: 18 – 13,
iar la general, tabela de
marcaj indica 65 – 58 pentru Sibiu. În sfertul 3, CSU s-a impus cu 21 – 18,
iar după trei parţiale scorul general era 68 – 63 pentru baschetbaliştii sibieni.
Doar 10 minute îi mai despărţeau pe sibieni de primul trofeu Cupa României
din istoria clubului. Cu toate că au început mai timid,
poate şi din cauza presiunii sub care se aflau, jucătorii sibieni au reuşit să
termine partida în forţă.
Oradea a egalat în ultimele 3 minute la 77, iar de
aici şi până la final pe teren a existat doar Sibiul.
Puternic încurajată de suporterii să, CSU a sigilat
jumătatea proprie, astfel
că de la 77 – 77 egal, doar
baschetbaliştii sibieni au
avut iniţiativă. Orădenii,

sub presiunea scorului şi
în criză de timp, au clacat.
CSU Sibiu şi-a adjudecat
sfertul 4 cu 20 – 15. Scorul
final al întâlnirii a fost 88
– 78 Aşadar, CSU Sibiu câştiga finala şi îşi trece în
palmares trofeul Cupa României, a doua competiţie
ca importanţă în baschetul
autohton.
Justas Tamulis a fost cel
mai bun om al echipei de pe
Cibin, cu 20 puncte, 1 recuperare, 1 pase decisivă. Au
mai jucat pentru echipa antrenată de Dan Fleşeriu: Kevin Christopher Hardy 17 p,
5 rec, 6 pd, Monyea Durrell
Pratt 13 p, 11 rec, 6 pd, Mirel Dragoste11 p, 1 rec, 1 pd,
Christopher Cooper Williams 11 p, 6 rec, 1 pd, Lucas
Tohatan 9 p, 1 pd, Randal
Alan Falker 3 p, 8 rec, Isaiah
Lemart Philmore 4 p, 1 rec,
Aurelian Gavriloaia 1 rec.

Mai greu
decât ne aşteptam
BC CSU Sibiu s-a calificat în finala Cupei României la baschet masculin după
ce a învins-o pe Dinamo Ştiinţa Bucureşti cu scorul de
82-78 (21-17, 22-16, 19-21,
20-24), în prima semifinală
a competiţiei. Dinamo a condus ultima oară cu 6 minute şi jumătate înainte de final, 65-64, dar echipa de pe
Cibin a reuşit 5 puncte consecutive şi a preluat controlul. CSU avea 74-66 când
mai erau trei minute şi a obţinut victoria, în ciuda unei
ofensive de final a echipei
bucureştene. Trebuie amintit că Dinamo abia s-a calificat în play-off, însă este
echipa care deţine cele mai
multe titluri de campioană
naţională – 22.

Sezon regulat
1. CS Ştiinţa-Dinamo
Bucureşti 92-96
BC CSU Sibiu, Bucureşti
2. BC CSU Sibiu 95-69
BCM U FC Arges Piteşti,
Sibiu, Sala Transilvania
3. SCM U Craiova 74-71
BC CSU Sibiu, Craiova
4. BC CSU Sibiu 90-78
SCM Timişoara, Sibiu,
Sala Transilvania
5. CSM CSU Oradea
78-68 BC CSU Sibiu, Oradea
6. BC CSU Sibiu 81-66
CSM Steaua Bucureşti,
Bucureşti
7. U BT Cluj Napoca
74-85 BC CSU Sibiu, Sibiu, Sala Transilvania
8. BC CSU Sibiu 101-75
CS Ştiinţa – Dinamo Bucureşti, Sibiu, Sala Transilvania
9. BCM U FC Arges Piteşti 82-92 BC CSU Sibiu, Piteşti
10. BC CSU Sibiu
107-82 SCM U Craiova,
Sibiu, Sala Transilvania
11. SCM Timişoara
87-99 BC CSU Sibiu, Timişoara
12. BC CSU Sibiu 97-81
CSM CSU Oradea, Sibiu,
Sala Transilvania
13. CSM Steaua Bucureşti 71-75 BC CSU Sibiu, Bucureşti
14. BC CSU Sibiu 80-84
U BT Cluj Napoca, Cluj
Napoca
Clasament sezonul
regulat
1. BC CSU Sibiu – 14
jocuri 25 puncte
2. U-BT Cluj-Napoca
– 14 jocuri 25 puncte
3. SCMU Craiova –
14 jocuri 24 puncte
4. CSM CSU Oradea
– 14 jocuri 23 puncte
5. SCM Timişoara –
14 jocuri 19 puncte
6. BCMU FC Argeş
Piteşti – 14 jocuri 20
puncte
7. Steaua CSM Eximbank Bucureşti – 14 jocuri 18 puncte
8. Dinamo Ştiinţa Bucureşti – 14 jocuri 14
puncte
TOP 6
15. SCM Timisoara
86-79 BC CSU Sibiu, Timişoara
16. BC CSU Sibiu
104-86 BCM U Piteşti, Sibiu, Sala Transilvania
17. CSM U Oradea

69-83 BC CSU Sibiu, Oradea, Sala Antonio Alexe
18. BC CSU Sibiu 77-68
SCM U Craiova, Sibiu,
Sala Transilvania
19. U BT Cluj Napoca
88-89 BC CSU Sibiu, Cluj,
BT Arena
20. BC CSU Sibiu 97-71
SCM Timişoara, Sibiu,
Sala Transilvania
21. BCM U Pitesti
74-78 BC CSU Sibiu, Piteşti
22. BC CSU Sibiu 70-72
CSM U Oradea, Sibiu, Sala Transilvania
23. SCM U Craiova
59-75 BC CSU Sibiu, Craiova
24. BC CSU Sibiu 72-78
U BT Cluj Napoca, Sibiu,
Sala Transilvania
CLASAMENT – Liga
Naţională de Baschet
TOP 6:
1. BC CSU Sibiu 18 victorii/6 înfrângeri 42 puncte
2. U-Banca Transilvania Cluj 17/7 41 puncte
3. CSM CSU Oradea
15/9 39 puncte
4. SCMU Craiova 12/12
36 puncte
5. SCM Timişoara
10/14 34 puncte
6. BCMU FC Argeş Piteşti 10/14 34 puncte
Play-off
Sferturi de finală
25. BC CSU Sibiu 81
-75 Dinamo Ştiinţa, Meciul 1, Sibiu
26. BC CSU Sibiu 91-82
Dinamo Ştiinţa, Meciul
2, Sibiu
27. Dinamo Ştiinţa
64-56 BC CSU Sibiu, Meciul 3, Bucureşti
28. Dinamo Ştiinţa
65-84 BC CSU Sibiu, Meciul 4, Bucureşti
Semifinale
29. BC CSU Sibiu 83-61
SCM U Craiova, Meciul
1, Sibiu
30. BC CSU Sibiu 88-59
SCM U Craiova, Meciul2,
Sibiu
31. SCM U Craiova
81-79 BC CSU Sibiu, Meciul 3, Craiova
32. SCM U Craiova
58-74 BC CSU Sibiu, Meciul 4, Craiova
Finala
27 mai, 29 mai, 2 iunie şi 4 iunie 2019
CSM CSU Oradea –
CSU Sibiu, scor general 3 - 1.
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Ei sunt vicecampionii naţionali şi
câştigătorii Cupei României 2018 – 2019!
GHEORGHE Dragoş
(ROM) – 2.03 m, C, nr. 22
PHILMORE Isaiah-Lemart (USA) – 2.03 m, C,
nr. 31
EWING George Daniel
(ROM) – 1.90 m, G, nr. 3
CERBU Cristian(ROM)
Antrenori: FLEŞERIU
Dan şi VULC Cătălin
Staff-ul tehnic şi administrativ: FLOCA Horaţiu – director, BUDULECI Laurenţiu – preşedintele secţiei de baschet,
GEORGESCU Ionuţ –
Team Manager, VIŞAN
Gabriela – marketing &
PR, MUREŞANU Alexandru – preparator fizic,
PUNGĂ Cătălin-Ciprian
– maseur.

BC CSU Sibiu
Lotul de jucători
FALKER Randal Alan
(USA) – 2.01 m, C, nr. 0
HARDY Kevin Christopher
(USA) – 1.90 m, G, nr. 2
TOHĂTAN Lucas (ROM)
– 1.88 m, G, nr. 4
TAMULIS Justas (Lituania) – 1.95 m, F, nr. 5
PRATT Monyea Durell
(USA) – 1.98 m, F, nr.6
DRAGOSTE
Mirel
(ROM) – 1.83 m, G, nr. 7
GAVRILOAIA Aurelian
(ROM) – 1.90 m, G, nr.8
BROSSER Wilhelm
(ROM) – 1.94 m, F, nr. 11
VARGA Alexandru-Cristian (ROM) – 1.90 m, F, nr. 17
COOPER Christopher
(USA) – 2.05 m, C, nr. 20

Randal Falker

Lucas Tohatan

Mirel Claudiu Dragoste

Cristian Cerbu

Cătălin Vulc

Isaiah Philmore

Daniel Ewing

Aurelian Gavriloaia

Justas Tamulis

Alexandru Varga

Wihelm Brosser

Dan Fleseriu

Dragoş Gheorghe

Christopher Coop

Kevin Hardy

Monyea Pratt
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20 de ani de la ultimul titlu

CSU Sibiu este dublă
campioană naţională la
baschet masculin. A
câştigat titlurile în
1995 şi 1999. Practic, au
trecut 20 de ani de
când Sibiul nu s-a mai
luptat pentru trofeul
din principala competiţie internă. În acest
sezon, 2018 – 2019 am
avut şansa să obţinem
al treilea titlu de campioană, însă CSU CSM
Oradea s-a dovedit mai
puternică. Trebuie să
ne mulţumim cu titlul
de vicecampioni naţionali. BC CSU Sibiu mai
are în palmares două
finale de Liga
Naţională de baschet
masculin pierdute.
În 1997 şi 1998, Dinamo
Bucureşti, cea mai
titrată echipă din baschetul masculin românesc, ne-a luat şansa
să fim cei mai buni
din România.

Aşadar, CSU Sibiu nu a
mai câştigat titlul din 1999.
Atunci, numele complet al
echipei era CSU ASTRAL
Sibiu, iar lotul sibienilor era format din:
4. Cornel Alecu, 27 ani,
1.95 cm, căpitan
5. Cătălin Vulc, 20 ani,
1.83 cm
6. Cristian Crăciun, 18
ani, 2.03 cm
7. Aleandru Kovacs, 22
ani, 2. m
8. Claudiu Muntean, 31
ani, 1.82 cm
9. Elemer Tordai, 27 ani,
2.02 cm
10. Benjamin Pelger, 30
de ani, 1.90 cm

Deceniul de aur

Palmaresul de top al baschetului sibian

1990 – 1991 – locul IV
1991 – 1992 – locul III
1992 – 1993 – locul V
1993 – 1994 – locul IV
1994 – 1995 – campioană naţională
1995 – 1996 – locul IV
1996 – 1997 – finală, pierdută cu Dinamo Bucureşti
1997 – 1998 – finală, pierdută cu Dinamo Bucureşti
1998 – 1999 – campioană naţională
11. Marcel Lepădat, 24
de ani, 2 m
12. Ciprian Cociş, 19 ani,
2.05 cm
13. Zoran Spasojevici, 25
ani, 2.05 cm
14. Bogdan Spânu, 20 ani,
1.95 cm

15. Cosmin Agapie, 29
ani, 2 m
Antrenor: Mircea Vulc
Antrenor secund: Benjamin Pelger
Căpitanul Cornel Alecu
era unul dintre liderii echipei, alături de Claudiu Mun-

Istoricul echipei CSU Sibiu

Acum 40 de ani, aproape
totul era interzis! Şi visele.
Un profesor sibian a îndrăznit. A crezut că un sport în
esenţă „capitalist“, inventat
de americani, şi tot de ei
dus la apogeu, poate aduce
glorie şi Sibiului. Flaviu
Stoica n-a vrut ca tinerii să
bată mingea doar la colţul
blocurilor, a văzut spectacolul din baschet şi şi-a dorit
ca şi alţii să-l vadă. Aşa a
luat fiinţă, în 1971, Olimpia
Sibiu. În luna iunie, Olimpia
juca deja barajul pentru
intrarea în divizia B, la
Sibiu, cu Progresul
Bucureşti şi echipa din Tg.
Jiu. În echipa Sibiului erau
pe atunci: Toni Jugănaru
(acum este general), acesta
fiind şi căpitanul echipei,
Tolea Podvarcu (acum este
profesor la Liceul
Energetic), Ioan Banciu
(supranumit Moţu, a decedat), Ioan Popescu (acum
este avocat în Braşov),
Mircea Vulc (acum director
CSU Atlassib Sibiu), Costel
Gîrbocea (acum colonel),
Gheorghe Giurgiu (acum
pensionar), Viorel Răduţ
(acum inginer în Deva),
Ioan Dragoman, Dan
Brîndaşu (acum profesor la
Universitatea „Lucian
Blaga“ Sibiu), antrenaţi de
Flaviu Stoica.

„B“-ul

Echipa a promovat în vara acelui an, aflându-se în
grupă cu Voinţa Timişoara,
Ştiinţa Mediaş, Jiul Petroşani, „U“ Craiova, Voinţa
Arad. Primul meci a fost la
Mediaş în luna septembrie,
deplasare făcută cu maşinile părinţilor lui Dan Brîndaşu şi Mircea Vulc. În 1977,
din cauza cutremurului din
4 martie, nu s-a mai jucat
„sistem etape săptămânale“,
ci s-a organizat un turneu
la Piteşti, în urma căruia ASU Sibiu a fost declarată
câştigătoarea grupei şi a primit dreptul de a participa
la barajul de promovare în
divizia A.

În „A“ după 6 ani
În urma barajului de promovare de la Piteşti, echipa
sibiană a promovat în prima ligă, alături de CS 6 Bucureşti. În acea vreme, ASU
Sibiu era formată din: Tolea
Podvarcu, Ioan Banciu, Florin Apostu (fost prim-procuror), Marian Şerbănescu (actualmente stabilit în Germania), Mihai „Pongo“ Mladin, Liviu Vulc (stabilit în
Germania), Mihai Sanislav
(acum conferenţiar la ULB
Sibiu), Gilu Georgescu (acum
inginer), Dorin Bleahu (stabilit în Sibiu), Viorel Cin-

tean (director CSM Sibiu),
antrenor Flaviu Stoica. Începuturile, în prima ligă, au
fost foarte greoaie, dar echipa a reuşit să evite retrogradarea. Din 1980, Sibiul a părăsit nisipurile mişcătoare
ale ultimelor locuri, clasându-se pe locul 7-8, în a doua grupă valorică (n.r. – un
soi de play-out). Pe atunci,
se jucau turnee pentru departajarea echipelor (1-6 şi
7-12).

Printre cei mai buni
În 1982, Sibiul intra pentru prima dată în grupa valorică 1-6. Echipa se numea
CSU Balanţa Sibiu şi avea
un lot extreme de valoros:
Florin Apostu (căpitanul
echipei), Dorin Bleahu, Gh.
Dăian, Hans Bretz, Takacs
Karoly, Dan Martinescu (decedat), Marian Şerbănescu,
„Pongo“ Mihai Mladin, Bulat, Mircea Vulc, Valeriu Copăceanu. Antrenori: Flaviu
Stoica şi Mircea Vulc. În
1985, echipa a ajuns prima
dată pe locul 5. De atunci,
am mai fost doar de două
ori, în 1986 şi 1987, pe locul
6. În rest, tot mai sus. În
1989-1990, echipa a urcat
până pe locul trei. Echipa
de atunci: Florin Apostu,
Hans Martin Bretz, Klaus
Herbert, Victor Iacob (fost

1995 – CSU Sibiu, campioană naţională
1997 – CSU Sibiu, vicecampioană naţională
1998 – CSU Sibiu, vicecampioană naţională
1999 – CSU Sibiu, campioană naţională
2010 – CS Gaz Metan Mediaş, vicecampioană naţională
2011 – CS Gaz Metan Mediaş, câştigătoare Cupa României
2013 – CS Gaz Metan Mediaş, câştigătoare Cupa României
2019 – CSU Sibiu, câştigătoare Cupa României şi vicecampioană naţională
tean şi Benjamin Pelger, fiind considerat un jucător emblematic pentru echipa sibiană. Încă din perioada în care activa ca jucător, a primit
titlul de maestru al sportului. „Cornel Alecu, proaspăt
maestru al sportului, cel mai

bun conducător de joc din ţară, unul dintre sportivii cu
o contribuţie deosebită la seria succeselor sibiene de după 1990. Inteligenţă, agilitate, detentă, viteză de reacţie, dar mai ales o viziune
generală adecvată asupra si-

la Dinamo şi apoi la Rapid),
Nicolae Palhegyi, Gh. Dăian, Claudiu Muntean, Beny
Pelger, Marcel Ţenter, Mihai Corui, Attila Kincses,
Bubu Dancea, Dorin Bleahu. Antrenori: Flaviu Stoica şi Mircea Vulc.

Titlurile

Vin Cupele
În prima participare în
Cupa Cupelor, în 1990, Sibiul a avut drept adversar
pe Knnor Bolognia, nimeni
alta decât câştigătoarea
ediţiei precedente. Echipa
de atunci: Cludiu Muntean,
Benny Pelger, Marcel Ţenter, Bubu Dancea, Mihai
Corui, Dorin Bleahu, Elemer Tordai, Marin Chirilă,
Attila Kincses. În luna noiembrie, Flaviu Stoica renunţa la antrenorat. În
1991, au venit la echipă Nelu Lefter, Cornel Alecu şi
Ovidiu Teleabă. A plecat
Ţenter la Cluj. În respectiva ediţie de campionat, echipa s-a clasat pe locul 5. Un
an mai târziu, CSU a urcat până pe trei (a participat în Cupa Korac, jucând
cu C.F. Barcelona). Un an
mai târziu, echipa ocupă
locul IV, participând tot în
Cupa Korac, unde întâlneşte pe Banka Osjiek (din
Croaţia). În 1994, CSU a
ocupat locul cinci.

Anul 1995 a fost unul plin
de bucurii pentru sibieni şi
de referinţă pentru istoria
echipei. Pentru prima dată,
Sibiul s-a clasat pe cea mai
înaltă treaptă a podiumului.
Din acea echipă făceau parte: Cornel Alecu, Nelu Lefter, Elemer Tordai, Attila Kincses, Silviu Corodi, Viorel
Ciocian, Marcel Lăpădat,
Benny Pelger, Bogdan Spânu, Ovidiu Teleabă, Claudiu
Muntean şi Gabriel Viciu.
Antrenor: Mircea Vulc. Datorită locului obţinut, CSU a
participat în Cupa Campionilor Europeni. În primul tur
a eliminat formaţia Dinamo
Tirana, dar a fost eiminată
în turul 2 de Maccabi Tel Aviv
(Israel). În 1996, echipa a obţinut medalia de bronz. A
evoluat în Cupa Korac, întâlnind în primul tur pe Floare Benderi (din Moldova), iar
în turul doi tot pe Dinamo
Moscova. În 1997 a obţinut
locul secund, în 1998 tot locul doi (şi a participat în Cupa Korac, unde a întâlnit pe
Maccabi Rison Le Zion din
Israel). În 1999, echipa cucereşte pentru a doua oară
titlul de campioană naţională, avându-i în echipă pe: Zoran Spasojevic, Claudiu Muntean, Bogdan Spânu, Alexandru Rubint, Alex Kovacs, Ele-

tuaţiilor din câmpul de joc,
reprezintă principalele sale
calităţi“, era caracterizarea
făcută de specialiştii baschetului românesc.
De apreciat actuala conducere a clubului sibian, care în debutul finalei Ligii
Naţionale, din 27 mai 2019,
de la Sibiu, i-a omagiat pe
jucătorii care au adus cele
două titluri naţionale pentru Sibiu. Din păcate, nu au
putut veni la Sibiu toţi componenţi echipelor din 1995
şi 1999. Un alt merit pentru actuala conducere este
şi festivitatea organizată
pentru sărbătorirea cuceririi Cupei României.

mer Tordai, Cosmin Agapie,
Marcel Lăpădat, Cornel Alecu, Benny Pelger, Cătălin
Vulc şi Cristi Crăciun. Echipa s-a înscris din nou în Cupa Korac.

Succesele
de după 2000
Echipa de baschet a Sibiului a continuat trendul ascendent şi după 2000, reuşind să
se menţină pe podium, pe locul III, atât în 2000, cât şi în
2001. Până în prezent, doar
două sezoane a lipsit din
play-off. În sezonul 2013-2014,
cu Miodrag Perisic, antrenor
principal, şi Catalin Vulc, care îl secondează, CSU Atlassib Sibiu reuşeşte să ocupe locul IV în clasament. Practic,
până la acest moment, CSU
Atlassib Sibiu este cea mai
longevivă echipă de baschet
din ţară care, de când a ajuns
în prima divizie, nu a retrogradat niciodată.
Alături de echipa „mare“,
CSU Sibiu se întăreşte cu
echipele de juniori, cele care reuşesc de la an la an să
aibă rezultate tot mai bune.
Sandu Rubint şi Alex Kovacs
reuşesc să aibă rezultate importante cu echipele U13,
U14 ŞI U16. U13 s-a clasat,
sezonul trecut, pe locul VI,
la minibaschet.
sursa: bc-csusibiu.ro

