
<b>Baschet - Cupa Romaniei - Furati de arbitri</b>
Meci de nota 10, spectatori de 11 si arbitraj de 1. Cam asa s-ar putea caracteriza partida disputata de
CSU Sibiu impotriva celor de la Asesoft, in semifinalele Cupei Romaniei la baschet. Cu un Evans in zi de
gratie si cu Brice Kabengele (MVP-ul meciului) in forma maxima, dupa All Star Game-ul romanesc,
Sibiul a dominat jocul si a fost in avantaj in primele trei sferturi. Apoi, au intrat in scena arbitrii
intalnirii, care, chiar sub ochii presedintei Fedratiei Romane de Baschet, Carmen Tocala, “ne-au tocat
usor" , cum spuneau oficialii lui CSU, si le-au facut cadou victoria ploiestenilor. Faulturile inexistente la
fratii Mocanu, Clavon si Tordai i-au adus pe acestia in postura de a nu se mai putea apara din cauza a
patru greseli personale si au facut ca tehnicianul Mircea Vulc sa nu mai aiba optiuni pentru finalul
partidei. In aceste conditii, Asesoftul a speculat, iar Burlacu si Okokoljic, eliminat intr-un final, au intors
rezultatul. Astfel, dupa ce a condus cu 31-20, 62-50 si 82-75, Sibiul a pierdut in ultimele secunde, scor
103-99. Cu moralul la pamant, elevii lui Mircea Vulc au pierdut si finala mica, disputata impotriva celor
de la Dinamo, scor 98-86, iar Asesoftul si-a continuat marsul triumfal invingand Clujul (78-74), cu
emotii, dar meritat si, astfel, au castigat competitia. 
  
  Invinsi in ultima etapa din campionat de Asesoft chiar in Sala Transilvania, scor 98-70, sibienii au intrat
pe teren pentru a-si lua revansa. Si chiar au dovedit ca pot. Singurul care s-a opus in primul sfert a fot
Burlacu, la un moment dat scorul fiind 20-14 pentru CSU, iar toate cele 14 puncte fiind marcate de
MVP-ul ploiestenilor. Dupa 10 minute de joc, Sibiul conducea, gratie lui Evans si Kabengele, cu 31-20,
iar la pauza avea un avans de 12 puncte (62-50), dupa 3x3 ale romano-francezului. Dar si arbitrii si-au
facut datoria, trei sau patru faulturi la trei jucatori sibieni, in timp ce Asesoftul nu se “bucura"  de un
asemnea tratament. Si asta s-a simtit in ultimele doua sferturi cand Burlacu&Co. au fost pe placul
brigazii de arbitrii si, impreuna, au demolat apararea lui CSU. 82-75 pentru Sibiu si in final 99-103, scor
ce a dus Asesoftul in finala cu PoliCarbochim Cluj. 
  
  Arbitraj penibil
  
  Sositi in Sala Transilvania din postura de cei mai buni arbitri ai Diviziei A, Bogdan Badila, Stelian
Banica si Marius Udrica, au dovedit, inca o data, daca mai era nevoie, ca au venit cu lectia bine invatata.
Au fragmentat jocul in favoarea celor de la Asesoft, au tolerat de prea multe ori iesirile nervoase ale lui
Catalin Burlacu, s-au facut ca nu au vazut buscularile asupra lui Clavon si Evans si au distrus sperantele
celor 3000 de suporteri sibieni, de a juca finala pe care o meritau. Mai mult, atunci cand cei mai buni
jucatori ai ploiestenilor au ajuns la patru greseli personale, arbitri “au uitat"  sa mai fluiere. Nici
comisarul partidei Ion Olaru nu a fost la inaltimea asteptarilor. El a tolerat inexactitatile brigazii de
arbitri. 
  
  Sefa de FR Baschet cu doua fete 
  
  Prezenta la meci, presedinta FRBaschet, Carmen Tocala, spre surprinderea multora, s-a declarat pe
ansamblu multumita de arbitraj.  "Am adus la Sibiu cei mai buni arbitri ai momentului, insa, unii dintre ei
m-au dezamagit" , a spus Tocala. Tot ea a continuat:  "Daca ambele echipe au fost nemultumite, inseamna
cu a fost un arbitraj bun. Va spun eu ca nu o sa vedeti niciodata, in Romania, ca ambele echipe sa fie
multumite de arbitraj" , a declarat sefa FRB, dupa care i-a atacat si pe antrenori.  "Antrenorii celor patru
formatii calificate in Final Four au fost invitati la consfatuirile privind noile reguli, insa nici unul nu a
venit. Cand vor da curs acetor invitatii, atunci sa comenteze si arbitrajul" .
   
  Burlacu – jucator bun, caracter slab
  
  Cu toate ca este cel mai bun jucator roman la ora actuala, lucru de necontestat de altfel, Catalin Burlacu
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lasa mult de dorit la capitolul caracter. Iesirile nervoase de pe teren, din timpul partidei cu CSU si apoi si
din ultimul act impotriva Clujului, injuraturile aduse spectatorilor si gesturile nesportive umbresc
calitatile sportivului. Rand pe rand, acesta s-a contrat in semifinale cu Tordai, Clavon, Mocanu, dar si cu
spectatorii, iar in finala cu componentii echipei clujene. Penalizat de arbitri, acesta nu a incetat sa isi faca
showul, spre nemultumirea intregii sali. “Asa este el, un caracter mai exploziv. Este un jucator foarte
bun, insa mai are si iesiri nervoase. Cu toate acestea se calmeaza repede si face de fiecare data un meci
mai bun. Asa se motiveaza el" , declara chiar antrenorul lui Burlacu, Mladen Jojic.
  
  "Mitea cel rau" si jandarmii
  
  Un episod mai putin demn de un astfel de meci a avut loc spre final cand, directorul OPC Sibiu, Ilie
Mitea, s-a dat din nou in spectacol, ca la fiecare partida de altfel. Persoana publica, Mitea i-a tachinat in
nenumarate randuri pe adversari, fiind la un pas de a se lua la bataie cu baschetbalistii ploiesteni. Mitea a
fost calmat de mai multe ori chiar de jandarmii sibieni, care mai aveau putin si il dadeau afara din sala.
“Eu nu am avut nimic cu jandarmii. Nu stiu ce au avut ei cu mine" , a declarat seful OPC, dupa meci.
Acesta nu se afla la primul incident de acest gen, fiecare partida a lui CSU, fiind un prilej pentru Ilie
Mitea de “a se da in stamba"  si de a se certa ori cu jucatorii si conducerea echipei adverse, ori cu oficialii
intalnirii si chiar cu cei din paza. In ce-a de-a doua zi a competitiei, Mitea s-a calmat sau a fost atentionat
de oficialii clubului sibian si a asistat linistit la meciuri.
  
  Foc si para pe arbitri
  
  Afectat de rezultat, tehnicianul sibienilor Mircea Vulc a rabufnit si a cerut socoteala arbitrilor. Pe
culoarul catre vestiare, Vulc i-a intrebat pe arbitri cu cat au fost platiti pentru a catiga Asesoftul. “Sa va
fie rusine. Ati distrus meciul. Fluierati numai dupa cum vreti voi, dar impotiva noastra. Cu cat ati fost
platiti" , i-a admonestat antrenorul sibienilor pe cei trei “fluierasi" , care au lasat capul in pamant fara a da
vreo replica. Nici spectatorii nu s-au lasat mai prejos, iar pe intreaga durata a partidei, ori de cate ori au
observat ca arbitri fluiera impotriva Sibiului nejustificat au scandat: “Hotii, hotii!!" . Vulc nu a fost
incantat nici de arbitrajul din finala mica, cand cavalerii in negru au avut alte cateva greseli nepermise in
defavoarea celor de la CSU Sibiu.
  
  Asesoft castiga trofeul, Sibiul termina pe patru
  
  In ultima zi a competitiei, Sala Transivlania nu a mai fost asa de plina ca in semifinale, insa aportul
publicului a fost si de aceasta data ca al saselea jucator pentru CSU Sibiu. Lupta pentru locul trei s-a dat
cu Dinamo, iar lucrurile pareau sa mearga destul de bine, CSU Sibiu impunandu-se in primul sfert, scor
34-23. Din pacate, Dinamo a revenit in joc si s-a impus in urmatoarele trei sferturi, apropiindu-si victoria
in final cu 98-86. Nici de aceasta data arbitrajul nu a fost unul de senzatie, greselile fiind inerente, dar
parca nu ca in prima zi, care a fost hotaratoare. Finala mare avea totusi un singur favorit, Aesoft Ploiesti,
care dupa un inceput ezitant a reusit sa treaca de clujeni. In concluzie Asesoft a castigat meritat, o
competitie in care a avut ceva emotii o singura data si anume in faza semifinalelor acolo unde au avut
parte de un sfert decisiv de senzatie si au intors scorul impotriva sibienilor. Clujul ocupa locul doi, loc
pentru care se va lupta fara indoiala si in campionat, acolo unde principali adversari vor fii vecinii de
regiune, Atlassib Sibiu, iar absenta lui Tudor Dumitrescu poate servi drept scuza ieftina pentru ardeleni,
deoarece Ploiestiul a lasat impresia ca a jucat cu destule rezerve pentru a nu se obosi prea tare, dar
suficient pentru a nu mai avea emotii in final de meci.
  
  Presa la borcan
  Un punct negru la adresa organizatorilor poate fi relatia cu mass-media. Dupa ce am fost “bagati la
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borcan" , cum spun mai multi colegi de breasla, am fost practic obligati sa vedem meciurile in picioare,
de la 50 metri de teren, si sa ne sprijinim agendele de geamurile “cutiutei"  in care am fot repartizati. La
cel putin 20 de acreditari, mass-mediei au fost alocate opt scaune si trei mese. In plus, pentru a putea fi la
curent cu ceea ce se intampla pe teren, jurnalistii trebuie sa se ridice pe varfuri, in cazul celor cu inaltime
de peste 1,80 metri, sau chiar sa stea pe mese, in picioare. Locurile in care pana acum doua saptamani
presa obisnuia sa asiste la meci au fost repartizate VIP-urilor, care nu prea se inghesuie la meciuri, iar
scaunele raman goale.
  
  Kabengele va juca pentru Romania
  
  Devenit component de baza al lui CSU, Brice Kalala Kabengele va juca, din toamna, si pentru
reprezentativa Romaniei. Oficialii federatiei au demarat deja formalitatile catre FIBA pentru a-l inregistra
pe sportiv pe lista tricolorilor. "Avand in vedere ca jucatorul are dubla cetatenie, romano-franceza, trebuie
sa opteze pentru una din cele doua echipe nationale. FIBA va inregistra cererea noastra, dupa ce vom
primi acordul federatiei franceze de specialitate, iar ulterior Kabengele devine oficial jucatorul echipei
nationale a Romaniei si va putea juca in preliminariile Euro 2007", a precizat, la Sibiu, presedintele FRB,
Carmen Tocala. Prezent la Meciul Stelelor de la Cluj, Kabengele a evoluat cu succes in echipa romanilor
si i-a impresionat pe specialisti prin calitatile sale deosebite. "Va aduce un plus de motricitate si de
spectacol la echipa nationala. Sper sa se incadreze si in tactica de joc in cel mai scurt timp, pentru ca ne
dorim sa intre in programul de pregatire pentru preliminariile Euro 2007", a mai spus presedintele FRB.
  
  Marian CRACIUN
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