
Baschetul sibian, tot cu ochii dupa americani
Atat CSU Sibiu, cat si Gaz Metan Medias se afla, in aceste zile, in cantonament, pentru a-si pregati
debutul in noul sezon competitional. Conducerea ambelor echipe sustine, insa, ca exista contacte si sunt
cu ochii pe mai multi jucatori americani pe care sa ii aduca la lot. Reintors pe malurile Cibinului,
Darnell Clavon, component al gruparii antrenate de Mircea Vulc, a inselat asteptarile conducerii
clubului, care spera sa mai aduca cu el cel putin un alt american de valoare care sa ajute CSU sa castige
campionatul.
  
  Capitanul formatiei CSU Atlassib Sibiu, americanul Darnell Clavon s-a alaturat coechipierilor sai, in
obisnuitul cantonament al echipei efectuat in statiunea Paltinis. Desi a anuntat transferul unui alt american
la echipa sibiana, Clavon s-a reintors singur din vacanta petrecuta in SUA si i-a anuntat pe oficialii
clubului ca cel cu care trebuia sa vina la Sibiu a contramandat deplasarea din pricina unor probleme
personale. Totusi, in ultimele zile, antrenorul Mircea Vulc a reusit o mutare destul de buna si i-a adus la
lot pe fratii Mocanu. Transferul celor doi baschetbalisti, Ionut si Viorel Mocanu, care au evoluat la echipe
din campionatul intern, a fost perfectat tot la inceputul saptamanii si ambii sportivi se afla, in prezent, in
cantonamentul de la Paltinis. "Cei doi au venit impreuna cu Lucian Luca in cantonamentul de la Paltinis
(n.r. Luca este un alt baschetbalist adus la echipaa in acest an)", au mentionat oficialii clubului. 
  Totodata, Mircea Vulc nu exclude posibilitatea inscrierii in campionatul Diviziei B a unei echipe satelit
a "studentilor". "Sigur ca ne gandim la aceasta varianta. Am dorit-o inca de anul trecut, insa nu s-a putut
realiza din cauza modificarilor efectuate de federatie. Daca vor fi bani, vom fi si in B", au mai afirmat cei
din staff-ul echipei.
  
  Gazul pleaca in cantonament
  Oficialii clubului intentioneaza sa achizitioneze si ei un american. Afirmatia ii apartine directorului
tehnic al formatiei mediesene, Octavian Serban, care a mai declarat ca baschetbalistii de pe Tarnava isi
vor incepe cantonamentul sub comanda noului antrenor al echipei, Dan Ionescu. Programul sportivilor
medieseni prevede o perioada de patru zile in urbea de pe Tarnave, dupa care vor pleca, pentru 10 zile,
intr-o perioada de pregatire fizica la Izvorul Muresului. De asemenea, formatia pregatita de Dan Ionescu
are in plan participarea la cateva turnee prin tara. "Nu le avem deocamdata programate, dar o vom face.
Vom merge la Timisoara, Arad si daca este cazul chiar la Sibiu. Totusi, nu este exclus sa organizam si
noi un turneu unde sa invitam mai multe echipe din campionat", a mentionat Serban.
  
  Se cauta baschetbalist american
  Oficialul clubului mediesean a explicat ca desi noul lot va fi anuntat la inceputul saptamnanii, perioada
de achizitii dureaza pana la finele lunii august. Astfel, conducerea clubului nu exclude posibilitatea
modificarii componentei echipei in acest interval de timp. "Avem in vedere mai multe aspecte. Este timp
suficient pentru a mai perfecta cateva transferuri pana la termenul limita", a subliniat Serban. In plus,
directorul tehnic a spus ca transferul sud-africanului venit in probe in urma cu doua saptamani se afla "in
vizorul conducerii", dar se vor orienta si pentru aducerea unui jucator de pe continentul american. De
asemenea, Octavian Serban a precizat ca tot in aceasta perioada oficialii clubului vor efectua o selectie a
fostilor jucatori care au evoluat in sezonul precedent, pentru a-i "exclude pe cei care nu confirma".
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