
Blestemul \&quot;lanternei&amp;#8221;
CSU Atlassib a suferit cinci infrangeri in acest sezon, dintre care doua pe terenul unor echipe care la
momentul jocului ocupau ultima pozitie in clasament. Dupa esecut din tur, de la Targoviste, cosmarul s-a
repetat vineri seara la Oradea, unde sibienii au pierdut cu 74-77 (23-28; 19-22; 19-11; 16-13).
 Fara Smith si Triplett suspendati, sibienii au parut debusolati. Pentru prima oara in acest sezon, Peter
Schomers a inceput meciul cu mai multi jucatori romani: Calota, Murgoci, Ban, Hatcher si Barbary. A
renuntat repede la Ban si Calota, cei doi fiind inlocuiti de Clavon si Craciun. in afara de Hatcher insa,
niciunul din jucatori nu a reusit evolutiile de pana acum. La jumatate meciului, conducatorul de joc
american era cel mai bun marcator de pe teren, cu 18 puncte, in timp ce urmatorul sibian pe aceasta lista
era Clavon cu doar 6 puncte.
 Gazdele au condus in permanenta, cea mai mare diferenta fiind inregistrata in debutul sfertului trei,
52-42. Jucatorii sibieni au venit mult mai decisi de la vestiare si au reusit sa preia canducerea. S-au
desprins la 71-67, in debutul sfertului patru, dar nu au avut forta sa tina de rezultat, inregistrand un esec
surprinzator. Dupa ce la un moment dat parea ca nu mai are cum sa rateze locul secund, acum CSU are
emotii. Gruparea de pe Cibin are nevoie de cel putin o victorie in ultimele doua meciuri, cu Elba
Timisoara, pe teren propriu si BC Tg. Mures, in deplasare, pentru a incheia sezonul regulat pe locul doi. O
alta varianta, putin probabila insa, este ca U Mobitelco Cluj sa piarda unul din cele doua partide ramase,
CSM Oradea, pe teren propriu sau la Otopeni, formatii pentru care campionatul nu mai are nicio miza, in
conditiile in care nu mai pastreaza nici macar sanse teoretice de a intra in play-off.
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