
Anton refuza echipele sibiene
<i>Fostul antrenor al Magicului nu doreste sa revina pe banca echipei de fete dupa demisia lui Dan
Fleseriu.</i><br />  <br />  Ramasa fara antrenor dupa renuntarea la post a lui Dan Fleseriu la finele
infrangerii de sambata cu Rapid, conducerea clubului Magic Sibiu cauta inlocuitor pentru postul de
,,principal"  in vederea continuarii actualei editii de campionat. Primul nume vehiculat pentru banca
tehnica a formatiei feminine a fost Calin Anton, profesor de baschet al Şcolii Sportive la categoria
junioare II. Fost antrenor al Magicului timp de un an si jumatate (iulie 2004-decembrie 2005), Anton a
spus din start ca nu ia in calcul o revenire: ,,Nu am discutat nimic in acest sens, dar nici nu exista o astfel
de varianta. Este exclus sa ma intorc, la conditiile care sunt acum la club. In plus, am si probleme de
sanatate si nu pot. Raman in continuare la echipa de junioare II si il ajut si pe Bogdan Spanu la formatia
de juniori I, mi-e de ajuns" , a comentat Calin Anton zvonurile din ultima vreme. Aceleasi care l-au dat
drept varianta si pentru echipa masculina CSU Atlassib, dupa demisia lui Mircea Vulc, pe care iarasi le-a
demontat: ,,Nici la baieti nu putem vorbi de o intelegere. Este exclus" . <br />  <br />  <b>Se razgandeste
Fleseriu?</b><br />  <br />  Cum solutii pentru preluarea bancii tehnice a Magicului nu prea sunt in acest
moment, date fiind conditiile materiale precare existente la club, nu este imposibila in acest moment chiar
o revenire a lui Dan Fleseriu la carma formatiei feminine. A spus-o chiar Calin Anton ieri: ,,Noi discutam
cu Dan si speram sa-l convingem sa se razgandeasca. Ar fi mare pacat sa nu vrea, fara el, echipa se
desfiinteaza" . Dan Fleseriu a anuntat ca renunta la postul de antrenor, urmand sa fie doar presedinte al
clubului, dupa rezultatele slabe din ultima vreme, care au culminat cu esecul de sambata, pe propriul
teren, contra Rapidului (63-89). <br />  <br />  <br />  Bogdan BR�ZĂ
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