
CSU Atlassib Sibiu
Emblematica pentru intreg sportul sibian, echipa masculina de baschet care in prezent poarta numele de
CSU Atlassib Sibiu, a luat fiinta in anul 1971. Olimpia Sibiu-asa cum se numea la data infiintarii. A fost "
constructia " exclusiva a profesorului Flaviu Stoica, omul care avea sa fie si primul antrenor al echipei.
Team-ul din care facea parte si actualul director tehnic, Mircea Vulc a promovat in vara aceluiasi an in
Divizia B. 
 Cutremurul din 4 martie 1977, care a bulversat inclusiv activitatea competitionala din Romania, a adus
echipa sibiana (desemnata castigatoarea grupei) in prima liga, in urma unui baraj de promovare
desfasurat la Pitesti. Antrenata de acelasi tehnician, din echipa sibiana faceau parte printre altii Florin
Apostu (in prezent prim-procuror) si Viorel Cintean. Cativa ani, cand s-a jucat in doua grupe valorice,
echipa de pe Cibin s-a zbatut in mediocritate, in prima divizie. 
 Abia in 1982 sub numele de CSU Balanta Sibiu, aceasta avea sa acceada in prima grupa valorica, unde
erau 6 echipe. În 1985 echipa sibiana a ajuns pe locul 5, iar dupa alti 5 ani a urcat pana pe locul 3,
condusa fiind de acelasi Flaviu Stoica, secondat de Mircea Vulc. Înscrisa, in premiera intr-o cupa
europeana, echipa sibiana avea sa fie eliminata din primul tur de detinatoarea Cupei Cupelor, Knnor
Bologna, ceea ce l-a determinat pe Flaviu Stoica sa renunte-dupa aproape doua decenii-la antrenorat. 
 În 1992, formatia sibiana obtine iarasi " bronzul ", insa capoteaza din nou in cupele europene, fiind
eliminata in Cupa Koraci de C.F. Barcelona. 
 Anul 1995 avea sa devina unul de referinta pentru istoria de aproape un sfert de secol a echipei. Trupa
pregatita de Mircea Vulc devenea, in premiera, campioana nationala, performanta pe care urma sa o
repete dupa alti 4 ani. Merita mentionata echipa de " aur " a Sibiului, de atunci: Cornel Alecu, Nelu
Lefter, Elemer Tordai, Attila Kincses, Silviu Corodi, Viorel Ciocian, Marcel Lepadat, Benny Pelger,
Bogdan Spanu, Ovidiu Teleaba, Claudiu Muntean si Gabriel Viciu. O comportare meritorie a avut in acel
an si in cupele europene, unde a trecut, pe rand, de Dinamo Tirana si Maccabi Tel Aviv. 
 Dupa o perioada de regres, cauzata de schimbarea de generatii, echipa sibiana care din 2005 a intrat sub "
aripa " holdingului Atlassib, a continuat sa se bata pentru suprematie, insa prahovenii de la Asesoft nu au
putut fi detronati, acestia din urma afirmandu-se si pe plan european. 
 Din toamna lui 2007 echipa sibiana este pregatita, in premiera, de un antrenor strain, in persoana
germanului Peter Schomers, avand sanse-chiar in 2008-sa intre in posesia celui de-al treilea sau titlu din
istorie.
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