
Baschetbalistul american impuscat intr&amp;#8211;o benzinarie saptamana trecuta, pe lista Gazului metan
Americanul Lavelle Felton, impuscat in cap in propriul automobil la o benzinarie din orasul Milwaukee,
joi noaptea, a fost foarte aproape de un transfer in Campionatul National romanesc, la Gaz metan Medias,
sustine publicatia electronica numaibaschet.ro. Agentul jucatorului, impresarul Andrei Olteanu, in
prezent singurul agent roman acreditat de FIBA care si profeseaza, conform aceleiasi surse, a confirmat
interesul echipei din orasul d epe malurile Tirnavei Mari pentru baschetbalistul american.

 "Lavelle Felton a fost dorit de catre noul antrenor al echipei Gaz metan Medias, Bruno Soce. Cei doi se
stiau din Germania, acolo unde Soce are puternice legaturi, iar Felton a jucat pentru Science City Jena si
Paderborn Baskets, acestea fiind si echipele la care el a jucat in ultimii doi ani. Gaz metan i-a facut o
oferta concreta jucatorului, insa el a acceptat prea tarziu. Daca Felton ar fi acceptat mai repede
propunerea celor de la Medias, probabil ca astazi ar fi fost inca in viata", a afirmat Olteanu pentru
numaibaschet.ro. 
 Contactat telefonic, presedintele Consiliului Director al Gazului metan, Corin Cindrea, a marturisit ca
jucatorul s-a aflat in atentia clubului mediesean, dar ca n s-a ajuns la nici un numitor comun din cauza
unor divergente.  "Da, cu Felton am avut unele discutii, insa, din cate imi aduc aminte, au fost unele
neintelegeri, astfel ca transferul sau ramasese in coada de peste, cum se spune. Regretam ceea ce i s-a
intamplat americanului ", a afirmat Cindrea.

 in varsta de 30 de ani, nascut pe 5 octombrie '79, Felton evolua pe postul de fundas. Felton a ajuns in
Europa in 2005, la Asvel Villerubane Lyon, actuala campioana a Frantei, unde a ramas un sezon. Apoi a
plecat in Grecia, pentru 2 ani, imbracand tricourile echipelor Iraklis Salonic si AEK Atena, dupa care a
ajuns in Germania, la Paderborn Baskets, conform aceleiasi surse.
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