
BASCHET. DIVIZIA A - Sibiul s-a scufundat la Constanta
CSU Atlassib Sibiu a pierdut in fata revelatiei acestei editii de campionat, Farul Constanta . Sibienii
trebuie sa invinga la Cluj pentru a termina sezonul regular in primele patru locuri ale clasamentului .
CSU a fost defavorizata de cuplul de arbitrii Banica/Udrica . Sibiul joaca, sambata, pe teren propriu cu U
 "Petre Andrei"  Iasi
  
   "Echipa de baschet Farul Constanta a realizat cea mai buna performanta din ultimii 10 ani, prin clasarea
pe locul trei dupa meciurile din cadrul etapei a 15-a"  - acestea au fost cuvintele antrenorului Farului,
Dragan Petricevic, la conferinta de presa de dupa meciul castigat de echipa de pe litoral contra celor de la
CSU Atlassib Sibiu.
  CSU Sibiu a dat semne de revenire, in meciul cu Farul Constanta, abia in ultimul sfert, si asta pentru ca
arbitrii nu au mai acordat acel cinci la suta traditional gazdelor. Cei peste 1.000 de spectatori, record de
audienta la Consntanta, au aplaudat minute in sir victoria favoritilor. 
  
  Farul Constanta a invins pentru prima data Sibiul de la revenirea in primul esalon. Sambata, CSU a
pierdut cu scorul de 95-83 (54-37). Echipa lui Mircea Vulc a cedat primele trei sferturi cu 27-14, 27-23 si
31-21 si l-a castigat doar pe ultimul, cu scorul 12-24.  "O partida foarte interesanta, cu destule momente
foarte bune de baschet. Am controlat 3 din cele patru sferturi ale partidei. In ultimele 10 minute cand am
avut o un avantaj de 28 de puncte pe tabela de marcaj era greu sa mentinem aceasta diferenta si pe fondul
unei relaxari, si a unor schimbari oaspetii, s-au apropiat de noi. Eram convins ca o sa castigam. Urmeaza
alte meciuri importante cel cu echipa Elba Timisoara sau cel de la Arad dar pana finele campionatului
avem meciuri dificile cu echipe bune care au obiectiv de performanta la fel ca si noi. Trebuie sa tragem
invataminte din greselile facute din ultimul sfert dar trebuie sa ne bucuram de aceasta victorie deosebit de
importanta pentru noi care am reusit cea mai buna
  performanta pentru club in ultimii 10 ani" , a declarat, la finele partidei, tehnicianul gruparii constatene,
sarbul Dragan Petricevic. 
  Cei mai buni marcatori de la Farul Constanta au fost Elliot Hatcher, cu 31 de puncte (3X3). De la
oaspeti s-au remarcat americanul Clavon Darnell, care a inscris 26 puncte si belarusul Zyskunov, cu 23 de
puncte marcate.
  
  Fara suporteri
  CSU Atlassib Sibiu nu a avut la Constanta nici un suporter din galeria echipei. Sibienii au plecat spre
casa imediat dupa finele partidei de pe litoral, si asta fara ca cineva din staful tehnic al echipei sau dintre
jucatori sa dea vreo declaratie presei. Americanul Clavon a fost extrem de nervos pe prestatia celor doi
arbitrii la un moment dat din cauza nervilor lovind cu putere unul dintre stalpii care sustineau panourile
de baschet din sala constanteana.
  
  CSU SIBIU:
  Clavon 26, Zyskunov 23, Zekovic 17, Craciun 10, safar 4 si Anton 2.
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