
CSU Atlassib Sibiu e lider
Dupa macelul cu 120-67 in fata lui Muresul Tg. Mures, Sibiul este liderul la zi al Romaniei. Desi are
acelasi numar de puncte ca Policarbochim Cluj, Sibiul are avantajul meciului direct, cand a castigat, in
Sala Transilvania, in fata clujenilor.
  
  CSU Atlassib Sibiu este liderul campionatului national de baschet masculin, in urma meciului de
sambata trecuta, disputat in Sala Transilvania, in fata ultimei clasate, Muresul Tg. Mures. Echipa lui
Mircea Vulc traverseaza cea mai buna perioada din ultimii ani, universitarii depasind in clasament echipe
mult mai titrate, ca Dinamo Bucuresti si Asesoft Ploiesti. 
  
  Sibiul a facut din nou spectacol, de data aceasta in fata lanternei rosii a campionatului, nou promovata
Muresul Tg Mures. In fata a peste 2.500 de fani, care continua sa sustina meci de meci echipa favorita,
Sibiul a facut din nou legea sub panou. Protagonistii, ca de fiecare data, americanii Clavon si Evans.
Aruncarile spectaculoase, slam-dunk-urile si pasele pe la spate ale echipei sibiene au fost deliciul unei
victorii clare, cu 120 la 67. 
  
  Meci slab al rezervelor
  
  La finele meciului, Vulc s-a aratat suparat pe jocul rezervelor. "Sunt nemultumit de aparare. Am primit
prea multe puncte. Am jucat asa cum trebuia in primul sfert, dar pe urma au lasat-o mai moale. Le-am
spus jucatorilor ca trebuie sa joace la fel tot meciul, pentru ca este o partida oficiala, cu un adversar din
campionat. Rezervele nu s-au ridicat la nivelul celorlalti", a declarat antrenorul sibian. Fara randament
s-au dovedit mai ales Gyuri Grundwald si Octavian Calota. 
  
  Cei mai prolifici marcatori ai echipei sibiene au fost tot americanii Evans cu 32 de puncte si Clavon cu
26 de puncte. Meciul de sambata trecuta a fost practic un antrenament cu public pentru elevii
tehnicianului Mircea Vulc, sibienii urmand sa joace in deplasare, cu Elba Timisoara.
  
  Sportul-rege
  
  Baschetul pare sa devina sportul-rege in Sibiu si nu doar prin prisma rezultatelor echipei. Meci de meci,
Sala Transilvania este plina-ochi la meciurile disputate de CSU. In tribune isi gasesc locul si personalitati
ale orasului. Deja obisnuite au devenit prezenta sefului Oficiului pentru Protectia Consumatorului, Ilie
Mitea si a profesorului universitar Corvin Lupu. La meciul de sambata trecuta, printre suporterii echipei
s-au mai numarat viceprimarul Eugen Mitea, liderul proaspa ales al tinerilor democrati sibieni, Cristi
Bicher, fiul presedintelui PD Sibiu, Andrei Neagu, democratul Constantin Trihenea (foto, cel din dreapta)
si directorul Administratiei Finantelor Publice Sibiu, Grigore Popescu .
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