
BASCHET MASCULIN - Derbi pe viat�si pe moarte
Gaz Metan si CSU Bere Trei Stejari se intalnesc astazi, pentru prima data in istorie, in cadrul unui meci
de divizia A, cu o zi inainte ca antrenorul sibienilor, Mircea Vulc, sa sarbatoreasca implinirea a 52 de
ani 
  
  Cum in Cupa Romaniei mediesenii au invins Sibiul, partida va fi cu siguranta una  "de foc" . Orgoliile,
dar mai ales rivalitatea nescrisa intre cele doua orase, isi vor pune amprenta si asupra acestei confruntari.
Sibienii vor sa spele cu apa curata infrangerea din Cupa. Gazistii vor sa demonstreze ca au forta sa bata
din nou CSU. 
  
  Echipa pregatita de Octavian serban are probleme de lot si vine dupa un meci onorabil la Ploiseti, unde a
pus reale probleme, cel putin doua sferturi, campioanei Asesoft Ploiesti. Mediasul anunta ca Sibiul va
avea viata grea.  "Noi am castigat in Cupa in fata Sibiului si sper sa mai reusim inca o data acest lucru.
Chiar daca CSU Sibiu este o echipa mai titrata si cu un lot valoros de baschetbalisti, sper ca jucatorii mei
sa se mobilizeze si sa termine triumfatori meciul" , a spus tehnicianul mediesenilor, Octavian serban. 
  De la Gaz Metan sunt incerti Daniel Popa si Lobanov, dar serban spera sa-i poata folosi cateva minute. 
  Sibienii au toate premisele sa bata la Medias. Au intreg lotul valid, au un moral excelent, dupa ce au
sters pe jos cu West Petrom Arad, in urma cu o saptamana si, nu in ultimul rand, au in americanul Clavon
un om care poate face diferenta pe teren. Americanul a demonstrat ca poate duce de unul singur un meci
cu orice adversar.  "Vrem sa invingem si sa ne luam revansa in fata Gazului" , spun jucatorii lui Mircea
Vulc. 
  Partida care va incepe la ora 18.00 poate fi vazuta pe viu, numai daca scoateti din buzunar 20.000 de lei,
iar daca sunteti elev sau student, puteti vedea meciul gratis. 
  Sibienii lui Vulc vor fi incurajati in tribune de galeria echipei, care va face deplasarea cu trenul la
aceasta partida.
  
  Vulc la ceas aniversar
  Antrenorul lui CSU, Mircea Vulc, va implini maine 52 de ani. Apropiatii si elevii sai au tinut sa-i ureze
public tehnicianului aflat la carma echipei un calduros  "La Multi Ani"  si multa sanatate. Vulc este
antrenorul care a reusit sa aduca la Sibiu doua titluri de campioana cu CSU in ultimii cincisprezece ani.
  
  Joaca pentru antrenor
  Baschetbalistii de la CSU Bere Trei Stejari Sibiu vor sa dedice o eventuala victorie in derbiul judetului,
antrenorului Mircea Vulc.  "Vom lupta pentru a castiga meciul. Vrem sa-i dedicam victoria antrenorului
nostru, Mircea Vulc, cu ocazia zilei sale de nastere"  au declarat sibienii. Paetida a fost devansata cu o
ora, jucandu-se la ora 18.00 si nu la 17.00 cum se stabilise initial, la cererea oficialilor medieseni,
deoarece acestia vor fi in acxesta dimineata la meciul echipei de fotbal, de la Sanicolaul Mare. 
  
  Necazuri pentru Zekovic
  Baschetbalistul sarb Zekovic, de la CSU Sibiu, trece prin momente grele, dupa ce, la inceputul acestei
saptamani, unchiul sau a decedat. Zeko a fost plecat pentru cateva zile acasa, in Serbia, pentru a asista la
funerariile rudei sale. El a revenit joi in Sibiu si va fi prezent la Medias. 
  Sibienii pleaca spre locatia meciului la ora 15.30, cu autocarul. 
  Mircea Vulc a lasat patru jucatori sa evolueze la echipa a doua.
  
  Dragos POPESCU
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