
Cristescu, fair-play
Cunoscut ca o persoana conflictuala, managerul echipei U Mobitelco Cluj, Mircea Cristescu a dat dovada
de fair-play, in urma disputei cu CSU Sibiu, chiar daca echipa sa a pierdut.  Vreau sa felicit intreaga sala
din Sibiu, pe jucatorii sibieni si antrenorul Schomers, care a avut tarie de caracter, desi avea presiuni
enorme in spate. Urez Sibiului succes mai departe. Azi (duminica-n.r.) s-a petrecut un fapt extraordinar:
doua galerii au stat la o jumatate de metru, s-au comportat onorabil, cu respect, si ar trebui sa fie mandri
toti de asta. Felicit ambele galerii! Sper ca respectul pe care il merita toti acei fani, sibieni si clujeni, sa-l
arate si oamenii de baschet, de la presedinte la oameni de ordine, pentru ca s-a dovedit ca suporterii sunt
peste ei , a declarat Cristescu pentru site-ul oficial al clubului.Si conducatorul de joc al clujenilor, Matt
Gibson a recunoscut superioritatea CSU.  Au fost trei jocuri foarte grele, in care si noi si Sibiul au avut
momente bune si momente slabe. Din pacate pentru noi am pierdut. Calificarea Sibiului este meritata,
pentru ca au stiut sa profite mai mult de slabiciunile noastre , a spus americanul. Totusi, inaintea meciului
trei, disputat duminica, jandarmii sibieni au amendat doi suporteri clujeni, cu 1000 de lei si li s-a interzis
accesul la competitiile sportive timp de un an, pentru  provocare de scandal .Johnson mai vrea un
anConducatorul de joc al CSU Sibiu, Brandon Johnson a dezvaluit, dupa calificarea in semifinale, ca
si-ar dori sa ramana inca un an la Sibiu.  Inca nu am discutat cu nimeni din conducere, dar eu as vrea sa
joc si sezonul viitor aici, mai ales ca publicul este fantastic. Acum este insa prea devreme sa discutam
despre asta. Dupa ce se va incheia sezonul vom vedea ce va fi , a spus americanul. 
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