
CSU Atlassib - B�aie de 1.000 de euro
<i>CSU Atlassib Sibiu si CSU Asesoft Ploiesti au fost amendate de catre Comisia de Disciplina a FRB cu
suma de 1.000 de euro pentru conflictul intre jucatori de la meciul direct din ultima etapa a turului
</i><br />  <br />  Cotidianul ,,Romania libera"  a anuntat masurile pe care Federatia Romana de Baschet
le-a luat in cazul bataii intre jucatori de la partida CSU-Asesoft din decembrie 2006 (60-75). Articolul,
intitulat ,,Bataie fara suspendari" , dezvaluie faptul ca membrii Comisiei de disciplina au decis in sedinta
programata marti sa amendeze cele doua cluburi cu cate 1.000 de euro fiecare. In schimb, baschetbalistii
implicati in schimbul de pumni din meciul desfasurat pe 20 decembrie, in sala Transilvania, au scapat de
suspendari si vor putea evolua pentru formatiile lor inca din prima etapa a returului. <br />  <br /> 
<b>Vinovatii fara vina</b><br />  ,,In conditiile in care au fost sanctionati, in timpul meciului, cei care
au intrat in teren de pe banca, si nu jucatorii activi, a fost dificil de stabilit adevaratii vinovati. In plus, in
acea bataie generala, multi doar au incasat" , a fost explicatia oferita de presedinta federatiei, Carmen
Tocala. In meciul direct dintre cele doua echipe, programat pentru etapa finala din prima parte a
sezonului, mai multi jucatori si-au schimbat lovituri serioase, care, din fericire, nu au condus la nimic
grav, totul fiind aplanat destul de repede. Conflictul a pornit de la un fault sub panou a sarbului
Obradovic asupra lui Donald Little. Patrunderea pe teren a doi ploiesteni aflati pe banca a declansat o
bataie generala, din care cel mai sifonat a iesit Levente Szijarto, de la Asesoft.    <br />  <br />  <b>Nu
fac apel</b><br />  Managerul formatiei sibiene, Cristian Bicher a aflat de la ZIARUL de Sibiu despre
amenda dictata de FRB. Aflat la Viena, oficialul lui CSU a declarat telefonic: ,,1.000 de euro nu
valoreaza cat prezenta in echipa a unuia sau a altuia dintre jucatori. Este adevarat ca s-a iscat atunci un
conflict, cauzat de tensiunea normala la un asemenea derbi. Nu avem ce face, acestea sunt regulile in
baschet si vom plati amenda" . Tot ieri, Comisia de Arbitri a analizat si cazul celor trei arbitri care au
oficiat la partida de luna trecuta, Stelian Banica, Laszlo Bukuresti si Gabriel Dima. ,,S-a considerat ca
arbitrii au gestionat prost conflictul si ca in mare masura din cauza lor s-a ajuns la actele de violenta" , a
fost mesajul conducerii federale, ceea ce va duce mai mult ca sigur la sanctiuni si impotriva celor trei
,,fluierasi" . ,,Pe mine ma intereseaza cum fluiera arbitrii si pentru cine, nu ce amenzi primesc" , a fost
singura reactie a managerului Cristian Bicher. <br />  <br />  Bogdan BR�Z� 
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