
<b>BASCHET MASCULIN - Din nou � semifinale </b>
♦ CSU Bere Trei Stejari a castigat meciul trei al primului tur din play-off si a ajuns, dupa doi ani, din nou
in semifinalele competitiei .<br />  <br />  <table border="0"><tr><td>Clubul Sportiv Universitar
Sibiu</td><td> 24 </td><td> 23 </td><td> 21 </td><td> 23 </td><td> 91 </td></tr><tr><td>WES
T Petrom
Arad</td><td> 21 </td><td> 19 </td><td> 16 </td><td> 17 </td><td> 73 </td></tr></table><br />
 <br />  Zarva mare, sambata, in Sala Transilvania. Pentru a-si ajuta favoritii sa acceada in semifinale,
suporterii sibieni au umplut sala si au dat cel mai mare motiv de mandrie echipei lui Mircea Vulc.
Dintr-un public de nota zece si un joc onorabil al sibienilor a reiesit o calificare logica, in fata celor de la
West Petrom Arad, echipa care a inceput sa rivalizeze pe Dinamo Bucuresti, insa doar la lipsa de
fair-play. <br />  Venita la Sibiu dupa victoria norocoasa si dubioasa de la Arad, echipa lui Badnjarevic
si-a jucat sansa pana la capat, desi in cinciul de baza nu se mai regaseau vedetele Petrovic (absent pentru
trei faulturi tehnice) si Toroman, accidentat. O alta vedeta a Aradului, Tega Moceanu, avea sa mai
subtieze randurile echilpei sale, dupa ce i-a aplicat, in sfertul doi al meciului de sambata, un cap in gura
lui Alecu si a fost eliminat. In aceste conditii, la care s-a adaugat jocul agresiv al oaspetilor, sibienii au
castigat toate sferturile, scutind publicul de emotiile calificarii in extremis. <br />  CSU a dovedit ca isi
merita locul in careul de asi. Misiunea a devenit, acum, mult mai dificila, echipa sibiana urmand sa dea
piept, vineri si sambata, cu Asesoft Ploiesti, in deplasare.   <br />  <br />  <b>Echilibrat </b><br />  Fata
de primul meci din Sala Transilvania, disputat in urma cu o saptamana, CSU Sibiu a parut putin mai
timorata la debutul partidei. Alecu, Dumitrescu, Trif, Zyskunov si Craciun aveau au facut parte din
primul cinci. Miza mare si-a pus, insa, amprenta, iar Craciun si Trif s-au ales, fiecare, cu cate o greseala
personala, pentru exces de zel. <br />  Aradeanul Mocanu a adus primul punct pe tabela, iar sibienii au
mai ramas doua minute in urma aradenilor, 2-3, 2-5, 4-5. Cel care i-a adus pe sibieni pentru prima oara in
avantaj a fost Zyskunov. si nu oricum, ci prin transformarea a doua libere, executii la care, in general,
bielorusul dovedeste imprecizie. La acest scor, in jocul gazdelor si-a facut aparitia Dumitrescu, cel care a
reusit sase puncte intr-un singur minut si, alaturi de doua puncte ale lui Alecu, a majorat diferenta la
14-8, moment in care aradenii au cerut time-out, pentru a opri avalansa sibiana. <br />  La reluarea
jocului, acelasi Dumitrescu a mai transformat doua libere, dupa care echipa a inregistrat un moment de
cadere. De la aradeni, Viorel Mocanu a marcat un cos dupa altul si a egalat la 16, in timp ce Vulc s-a
vazut nevoit sa suporte neputinta lui Craciun si a lui Trif, care au ratat arucari de trei puncte. Zyscunov,
Popa, Dumitrescu si Kovacs nu i-au lasat pe aradeni sa preia conducerea pe tabela, iar primul sfert s-a
terminat cu un avantaj mic pentru studenti, 24-21. <br />  <br />  <b>Tensiune </b><br />  Sfertul doi a
fost, cu siguranta, cel mai tensionat al meciului de sambata. Cu avantajul destul de fragil consemnat dupa
primele zece minute, sibienii nu au putut tine piept ascensiunii West Petrom, care a egalat la 26, dupa
numai doua minute de joc. Pe tabela s-a mers cap la cap pret de cinci minute, echipele alternand la
conducere (30-31; 34-31; 36-38; 39-38). Tocmai cand se dovedeau egalii sibienilor, Tega Moceanu, de la
Arad i-a aplicat un cap in gura lui Alecu, iar arbitrii au dictat eliminare. CSU si-a asigurat, apoi, sapte
puncte consecutive, avantaj consemnat pe tabela pana la pauza mare (47-40). <br />  Sfertul trei a stat, la
inceput, sub semnul faulturilor celor de la Arad, care, la ploaia de greseli personale, si-au mai adaugat
cateva. Sibienii s-au desprins, astfel, la 12 puncte diferenta, urmand sa mai creasca cu un punct, pana la
finalul sfertului trei. <br />  Ultima parte a respectat scenariul sfertului trei, cu niste baschetbalisti sibieni
in forma. Publicul i-a salutat pe Popa si Zyskunov, care au iesit pentru cele cinci greseli personale
acumulate, in timp ce Dumitrescu, Kovacs si Trif si-au tinut echipa cu un pas inaintea oaspetoilor. <br /> 
Aradenii au terminat meciul doar cu rezervele, singurul ramas din formula de baza fiind Viorel Mocanu,
care, dupa ce adunase trei greseli personale numai in primul sfert, s-a mentinut pana la final. <br /> 
Scorul final, de 91-73, a fost stabilit de Sandu Rubint, introdus, alaturi de Lotrean, pe final de meci. <br />
 Istoria acestui meci s-a scris mai mult in afara terenului, dupa un film regizat si jucat prost de aradeni.
Pentru a patra oara in acest sezon, sibienii au dovedit ca sunt mai priceputi la baschet si mai fair-play
decat vicecampionii editiei trecute de campionat. <br />  Marcatori CSU: <br />  Dumitrescu-26 (1X3);
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<br />  Zyscunov-23; <br />  Kovasc-15 (3X3); <br />  Trif-12 (1X3); <br />  Popa-6; <br />  Alecu-5;
<br />  Craciun-2; <br />  Rubint-2. <br />  <br />  <b>Vulc isi ia revansa in fata lui Boric</b><br /> 
Antrenorul lui CSU Bere Trei Stejari Sibiu, Mircea Vulc, a declarat, la finalul meciului cu West Petrom,
ca are un mesaj pentru presedintele aradenilor, Dan Boric.  "Asa cum domnul Boric spunea, in urma cu
cateva luni, ca Sibiul n-are sanse sa prinda un loc fruntas, numai daca fac eu un campionat in zona
Cibinului, ii spun si eu dansului, acum, ca echipa sa mai are sanse sa ocupe un loc cat de cat avantajos
numai daca organizeaza el o cupa a Petromului, pe undeva, pe la Arad. S-a vazut cine a avut castig de
cauza, pana la urma, pentru ca adevarul este ca, in acest sezon, am fost mult mai buni ca ei" , a spus
Vulc. <br />  <br />  <b>Sarbatoare pe toata linia </b><br />  Ceea ce a fost mai presus de jocul echipei,
sambata, a fost, din nou, galeria sibiana. Speculand miza enorma pe care CSU o avea in fata, suporterii
CSU au fost, la randul lor, in zi de gratie, incurajandu-si frenetic favoritii, pe doata durata meciului.
Galeria a avut, de data aceasta, si o recuzita speciala, Sala Transilvania fiind scena unui joc de artificii, la
finalul meciului. <br />   "Campionii, Campionii"  a fost scandarea care a consemnat incheierea meciului
pentru cei 2.000 de suporteri care au trait la temperaturi mari istoricul meciului CSU BTS ? West Petrom
Arad. <br />  Asa cum a promis suporterilor lui CSU Bere Trei Stejari, patronul Sebastian Ghita, de la
Asesoft Ploiesti, a adus, la meciul de sambata, dintre echipa sibiana si West Petrom Arad, un autocar plin
cu suporteri de la Ploiesti, pentru a sustine echipa lui Mircea Vluc.  "Sunt prieten bun cu oficialii sibieni,
eu, personal, avand o slabiciune pentru aceasta echipa. Asa cum am promis, am adus un autocar cu
galeria noastra, sa sustinem Sibiul si ma bucura aceasta calificare a echipei de pe Cibin. O sa fie meci
frumos in semifinale, intre Asesoft si CSU Sibiu. Cu noi, insa, echipa lui Mircea Vulc o sa aiba o viata
foarte grea. Cred ca vom invinge Sibiul" , a spus patronul echipei din Ploiesti, prezent la partida de
sambata, de la Sibiu.<br />  <br />  <b>Moceanu, recidivist </b><br />  Daca partida de sambata nu a dus
lipsa de spectacol, tot atat de adevarat este ca gesturile nesportive au completat peisajul. In urma cu o
sambata, Tega Moceanu ii aplica lui Craciun un cot in figura, lasandu-l pe acesta lat doua minute, pe
podea. De data aceasta, acelasi Moceanu si-a demonstrat din nou calitatile de borfas de cartier. Victima
lui a fost conducatorul de joc, Alecu. In urma unui atac nefinalizat de aradeni, la scorul de 40-38,
Moceanu i-a aplicat lui Alecu un cot in figura, fiind, imediat, eliminat. <br />  Gestul sau cat se poate de
nesportiv a incercat sa fie scuzat de patronul aradenilor, Dan Boric.  "Moceanu joaca sub o presiune
imensa. Tatal sau este bun prieten cu presedintele Federatiei, Ioan Dobrescu. De asemenea, el este jucator
al nationalei si a venit aici, la Sibiu, sa joace impotriva selectionerului. Are astfel de scapari" , a spus
Boric. Totusi, chiar si patronul aradenilor a recunoscut ca vedeta sa a intrecut limita.  "Astea sunt gesturi
care nu au loc intr-un meci de baschet. I se va taia din salariu, in cel mai fericit caz, daca nu cumva ii vom
aplica o amenda suplimentara" , a spus Boric. <br />  Antrenorul lui CSU Bere Trei Stejari, Mircea Vulc,
a condamnat si el iesirea aradeanului si spune ca va propune la Federatie ca acesta sa fie suspendat. 
"Aradul a venit, aici, la Sibiu, sa faca antijoc. O sa propun ca Moceanu sa fie drastic sanctionat, pentru ca
nu este posibil ca, intr-un meci de baschet, sa dai cu pumnul in adversari" , a spus Vulc. Nefiind la prima
abatere, comisarul FRB, Ion Olaru, i-a retinut acestuia legitimatia, probabil in vederea unei
suspendari.<br />    <br />  <b>Scor si la greseli </b><br />  Fara doi titulari, Petrovic si Toroman, West
Petrom a practicat acelasi joc, la limita regulamentului. Asprimea cu care componentii West Petrom au
abordat meciul a insemnat, pe de o parte, eliminarea lui Moceanu, plus 10 greseli personale in primul
sfert si 11 in cel de-al doilea. Desi aveau trei jucatori cu cate patru greseli personale dupa prima jumatate
a jocului, aradenii nu au redus semnificativ ritmul faulturilor. Shenai a fost, la randul lui, eliminat pentru
cinci greseli, la inceputul sfertului trei, iar Iov l-a urmat, dupa cateva minute. Nici Betea nu a iesit din
tipar si li s-a alaturat celor trei pe banca de rezerve. In aceste conditii, antrenorul oaspetilor Badnjarevic a
rabufnit de mai multe ori la oficialii partidei, amenintand cu forfait, pentru ca nu va mai avea cu cine juca
pe teren. <br />  <br />  <b>Impotriva Asesoftului </b><br />  <br />  Programul sibienilor spre podium
programeaza pentru semifinale intalnirea cu Asesoft Ploesti. Pe sistemul cel mai bun din cinci meciuri,
ploestenii vor avea avantajul terenului tinancd cont de clasarea mai buna in sezonul regulat. Primele doua
partide se vor desfasura saptamana aceasta la Ploiesti (21si 22 mai), urmand ca sibienii sa revina in fata
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propriuluio public saptamana viitoare (26 si 27 mai). Daca va mai fi necesar ultimul meci va avea loc pe
30 mai tot la Ploiesti. <br />  <br />  <br />  Ion JALB� <br />  Dragos POPESCU
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