
BASCHET MASCULIN - Victorie sibian�� derbiul Ardealului
CSU Bere Trei Stejari a facut, sambata, cel mai bun meci din partidele disputate pana acum in
campionat invingand dupa un meci dramatic cu 75-64 pe Policarbochim Cluj . Sibienii au reusit o
aparare perfecta in sfertul patru, cand clujenii nu au marcat decat cinci puncte
  
  CSU Bere Trei Stejari Sibiu a intors soarta meciului cu Carbochim Cluj in ultimul sfert, gratie unei
aparari excelente, dar mai ales eficientei in joc a sarbului Zekovic. Sibienii si-au adjudecat meritat
derbiul Ardealului, asta in ciuda faptului ca echipa clujeana a fost la timona jocului in sfertul doi si trei,
oaspetii avand la un moment dat un avantaj de zece puncte pe tabela de marcaj. Vulc a stiut insa sa-si
joace cartea decisiva in sfertul patru, apararea agresiva a echipei sale naucindu-i pe clujeni, acestia
realizand contraperformanta de a marca doar cinci puncte in aceasta ultima parte a meciului.
  
  Meciul a inceput nefast pentru sibieni, care s-au vazut condusi cu opt puncte diferenta la jumatatea
primului sfert, in care sarbul Zekovic a ratat toate aruncarile libere. si nu numai. Clujul a cedat, insa si s-a
vazut condusa cu 19-14 la intrarea in sfertul doi, asta si datorita jocului perfect al americanului Clavon, de
neoprit sub panoul adversarilor. 
  Sfertul doi a insemnat si revenirea in joc a celor de la Policarbochim. Clujenii au condus autoritar
ostilitatile in teren si au intrat la pauza mare cu un avantaj de trei puncte pe tabela, scor 38-35 pentru
echipa oaspete. Sfertul trei a fost la fel ca si precedentul, cu Policarbochim la timona jocului, conductns la
un moment dat cu scorul de 58-48. A fost insa doar o iluzie, in ciuda faptului ca inaintea sfertului patru,
Sibiul avea de recuperat un handicap de sapte puncte, scorul fiind de 59-52 in favoarea oaspetilor.
Antrenorul Mircea Vulc si-a jucat ultima sansa, o aapararea in boxa, care i-a ametit pe jucatorii oaspeti.
Revenirea sarbului Zekovic a fost decisiva. Acesta secondat excelent de cel mai bun om de pe teren,
americanul Clavon a fost o adevarata masina de marcat puncte. Nuami putin de zece puncte a marcat
Zekovic, ajutat de Clavon, acesta marcand si el noua puncte. Clujul a fost la pamant. E de ajuns sa spunem
ca oasapetii au marcat doar cinci puncte, fata de cele 23 ale gazdelor, ca sa ne dam seama ca Sibiul a
facut cel mai bun sfert de pana acum in jocurile disputate in campionat. Victoria gazdelor este meritata,
iar titulatura de derbi a fost si ea respectata cu sfintenie de cele doua echipe. De la sibieni cel mai bun om
de pe teren a fost dun nou americanul Clavon cu numai putin de 26 de puncte marcate, iar de la clujeni
ex-sibianul Dumitrerscu a marcat 21 de puncte, fiind de departe mintea limpede din jocul echipei
oaspete.
  
  Vulc vrea un public mai civilizat
  Antrenorul lui CSU Bere Trei Stejari Sibiu s-a aratat multumit de calitatea acestui meci si de faptul ca
echipa sa a inceput sa-si intre in mana si a felicitat echipa oaspete pentru evolutie. Mai calm decat in anii
trecuti, Vulc a declarat, la finalul jocului, ca  "a fost un meci excelent intre doua echipe apropiate valoric.
Noi am profitat in ultima parte a meciului de faptul ca jucatorii echipei clujene au picat din punct de
vedere fizic. Nu i-au mai tinut picioarele ca sa zic asa si am profitat la maxim de acest lucru. Apararea a
functionat bine, dar am facut prea multe greseli in atac in prima repriza. Trebuia sa avem peste 15 puncte
avantaj la pauza. si publicul a fost minunat, dar cred ca trebuie sa fim mai civilizati in unele momente si
sa nu ne lasam dusi de val"  a spus Vulc la finele meciului.
  
  Felicitat de Tordai
  Mircea Vulc a dat nas in nas, la finele meciului, cu gazistul Elemer Tordai, care l-a felicitat pentru
victorie.  "Felicitari, maestre! Ai reusit sa castigi asa cu emotii" , a spus Tordai, care l-a pupat pe
antrenorul sibian.  "Multumesc domnule, dar echipa a castigat meritat" , i-a replicat Vulc, bucuros si el de
revederea cu fostul sau jucator.
  
  Incurajati de FC Sibiu
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  In penultimul sfert al meciului, au ajuns la Sala Transilvania si antrenorul echipei de fotbal, Jan Gavrila
si cativa jucatori de la echipa sositi direct de la Bucuresti la acest meci. Altfel clujenii au avut si o galerie
de treizeci de persoane, veniti cu autocarul la Sibiu. Sala Transilvania sa dovedit a fi neincapatoare mai
multi spectatori ramanand pe afara la acest meci. De remarcat ca jucatorul Craciun a refuzat, initial, sa
vorbeasca cu presa locala, dupa ce in ziarele sibiene a fost acuzat voalat ca umbla noaptea prin cluburi. 
"Nu este adevarat" , s-a aparat acesta.
  
  Dragos POPESCU
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