
CSU Atlassib - Mai tare ca niciodat
<i>Meciul care le opune maine pe cele doua echipe de baschet ale judetului, Gaz Metan si CSU Atlassib
se anunta cel mai disputat de pana acum. Vecine de clasament, cele doua formatii se pregatesc de un duel
mult mai echilibrat decat cel din tur, cand sibienii au castigat destul de lejer, cu 92-73. </i><br />  <br /> 
Gaz Metan Medias, locul 6, cu 23 de puncte, CSU Atlassib Sibiu, locul 5, cu 24 de puncte. De aici pleaca
intalnirea de maine, dintre cele doua formatii ale judetului prezente in liga intai de baschet a tarii. Poate
cea mai disputata de cand sibenii si mediesenii sunt adversari in campionat. Aceasta chiar in conditiile in
care gazdele vor aparea in fata propriilor suporteri fara doi dintre jucatorii din lot, Cristi Craciun si
Dubrey Black. ,,Ei si-au scos ghipsul aseara (miercuri-n.r.) si au facut o alergare usoara. Acum sunt la
recuperare la Bazna, dar nu cred ca voi conta pe ei, cata vreme au nevoie de cam zece zile pentru a-si
reveni complet. Depinde numai de ei si de ce ne va spune doctorul" , a precizat ieri antrenorul Horia
Rotaru. Doua trupe care au avut evolutii apreciate in acest sezon, cu un plus pentru gazdele de maine,
adevarata revelatie a turului, cata vreme CSU este o obisnuita a luptei pentru titlu in Romania din ultimii
ani. Partida ce va avea loc in Sala Sporturilor din Medias va fi o avanpremiera a dublului duel din Cupa
Romaniei, programat la inceputul lui februarie, cand cele doua tabere vor fi din nou ,,inamice" . <br /> 
<br />  <b>Arbitrii boicoteaza etapa?</b><br />  Daca echipele sunt pregatite de meci, nu se stie cu
siguranta daca partidele programata in aceasta runda se vor mai disputa. Etapa a treia a returului statea
ieri inca sub semnul incertitudinii, dupa ce arbitrii din prima liga au anuntat ca vor boicota acest weekend
in urma deciziei Biroului Federal al FR Baschet in cazul Bulancea. Intrunita miercuri, conducerea forului
baschetbalistic al tarii a decis ca antrenorul Rapidului sa primeasca sase luni de suspendare si 500 de euro
amenda dupa ce a lovit cu pumnul pe ,,fluierasul"  Mircea Serban in timpul meciului cu CS Otopeni de
smbata trecuta. Arbitrii au fost total nemultumiti de pedeapsa prea mica acordata lui Victor Bulancea si au
amenintat cu neprezentarea la jocuri. ,,Nu cred ca se va ajunge la boicot, chiar daca este greu de crezut ca
Biroul Federal se va mai intruni o data pentru a mari pedeapsa in cazul lui Victor Bulancea" , este de
parere antrenorul Gazului, Horia Rotaru. O decizie finala s-a luat aseara, dupa o sedinta maraton a
Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul FRB cu reprezentanti ai ,,grevistilor" . <br />  <br />  Bogdan
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