
BC CSU Sibiu, debut in cupele europene

   Deși in sezonul trecut s-a confruntat cu suficiente probleme, precum bugetul redus al echipei sau lipsa
unei săli cu o capacitate mai mare, la sfarşitul campionatului Dan Fleşeriu, antrenorul BC CSU Sibiu din
ultimele două sezoane, anunța foarte supărat la finalul jocului trei al finalei mici play-off (disputat cu CSM
Oradea) şi pierdut in ultima secundă, că " a fost probabil ultimul meu meci!". Totusi, echipa CSU Sibiu
incheia campionatul pe un onorabil loc 4, chiar dacă in sezonul regulat i-a secundat pe clujeni, deveniți,
ulterior, campioni naționali.  

   Recent, antrenorul Dan Fleşeriu afirma că " urmează pentru noi două turnee importante, in care trebuie
să găsim formula cea mai eficientă in vederea jocurilor din FIBA Europe Cup. Cu siguranță vom folosi
toți jucătorii care s-au pregătit bine la antrenamente și sunt nerăbdători să iși arate calitățile ".  

   Astfel, in ediția a 11-a a Cupei Timișoara, desfăşurată la inceputul lunii septembrie, echipa sibiană a
avut o evoluție foarte bună, dar din păcate a pierdut finala in fața echipei sarbeşti KK Vrsac (locul 7 in
campionatul sarbesc) cu scorul de 66-65,  

   Desigur, in jocurile de baschet nu exsită predicții pentru un astfel de scor strans, dar dacă dorești să știi
totul despre jocurile sportive, pentru șanse sau predicții, ponturi-bune.ro este cel mai bun instrument
pentru intrebuințarea ta zilnica.  

   in ceea ce privește meciurile, jucătorii "galben-albaştri " şi-au continuat pregătirile, disputand două
jocuri la Sibiu, in cadrul Memorialului Tordai. Baschetbaliştii sibieni au reusit să păstreze cupa acasă,
caştigand şi cel de-al doilea meci din cadrul turneului organizat in memoria fostului jucător al lui CSU, la
o diferenţă de 13 puncte, scor 93-80, in faţa slovacilor de la KB Kosice. Radu Paliciuc, noul capitan a
fost cel mai bun marcator al meciului, cu 21 de puncte, impreuna cu DeAngelo Riley, atingand indicele "
24 " de eficienţă,  

   Aşadar, atat pentru conducerea clubului, cat si pentru antrenorul Dan Fleşeriu vara a fost spornică (şi-a
prelungit contractul cu incă 2 ani), bugetul echipei a fost suplimentat semnificativ, au sosit noi sponsori
pentru sprijinul financiar al echipei, in lot au fost cooptați noi jucători străini valoroşi, iar acum, dupa
mulți ani de pauză, suporterii sibieni sunt in măsură să privească cu mari speranțe debutul si şansele de
urcare in cupele europene. Dan Fleşeriu declara luni unui săptămanal sport " chiar dacă suntem la un nou
inceput de drum, cu o echipă nouă, <<NU CEDĂM!>> va ramane sloganul in sezonul care urmează.
Avem nevoie mare de suportul si susținerea suporterilor, aşa că ii aşteptăm să vină in număr mare la sală,
ca să ne ajute să invingem! "   

   CSU Sibiu intalneşte in primul tur al FIBA Europe Cup pe BK Pardubice (Cehia). Partida va avea loc in
Sala Transilvania din Sibiu, joi, 21 septembrie. Returul se va disputa in Pardubice, miercuri, 27
septembrie.  

   Componența echipei: Daniel Banciu, center/ Mirel Dragoste, point-guard/ Radu Paliciuc,
small-forward/ Chris Cooper.center/ Dragos Gheorghe, power-forward/ Monyea Pratt, extremă/ Tyler
Laser, fundaş/ Lawrence Kinnard, extremă/ Wilhelm Brosser, fundaş/ Andrei Vlad Ene, pivot/ DeAngelo
Riley, pivot/ Kevin Capers, short-guard/ Andrei Petica, extremă.
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https://ponturi-bune.ro/
http://www.frbaschet.ro/
http://www.fiba.basketball/europecup/17-18


  

Cuvinte cheie: BC CSU Sibiu  cupele europene
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/BC+CSU+Sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cupele+europene

