
CSU Bere Trei Stejari joaca astazi, de la ora 17, cu Romradiatoare Brasov, in ultima etapa a turului
Baschetbalistii sibieni, de la CSU Bere Trei Stejari, joaca astazi, de la ora 17, pentru ultima data in 2003.
Elevii lui Mircea Vulc intilnesc, in ultima etapa a turului, Romradiatoare Brasov, una dintre surprizele
acestei editii de campionat. Dupa ce in penultima etapa au pierdut la Iasi, si totodata sansa de a incheia
prima parte a campionatului pe pozitia a treia, sibienii isi doresc o victorie cu care sa-si ia ramas bun de la
suporteri. * Meci greu Daca in sezoanele trecute, baschetbalistii pregatiti de Mircea Vulc erau cotati mari
favoriti in meciul cu Romradiatoare, in acest an, situatia nu mai este aceeasi. Pentru prima data in ultimii
ani, brasovenii ocupa o pozitie superioara celei a celor de la CSU. Cu sase victorii si cinci infringeri,
Romradiatoare a constituit una dintre surprizele acestui tur. Chiar si-n ultima etapa, gruparea de sub
Timpa a furnizat o surpriza, invingind pe propriul teren Elba Timisoara, ocupanta pozitiei a treia in
clasament. Totusi, din punct de vedere statistic, cei mai bine cotati ramin tot sibienii. Elevii pregatiti de
Mircea Vulc stau mult mai bine decit adversarii de astazi, atit la capitolul puncte marcate, cit si in
defensiva. Nevoia de victorie In cazul in care sibienii ar fi invins in deplasarea de la Iasi, CSU Bere Trei
Stejari avea sanse mari sa incheie turul pe pozitia a treia. Acum, studentii sibienii trebuie sa se lupte
pentru a incheia pe pozitia a sasea. Tocmai de aceea, Mircea Vulc nu concepe alta varianta decit victoria.
" Cel mai mare pacat e ca am pierdut meciul de la Iasi. Din pacate, ceea ce s-a intimplat acolo a fost ceva
de nedescris. Ne-au furat la timp cit de mult au putut. Am facut un memoriu la Federatie in care cerem sa
se ia masuri. Oricum, am pierdut meciul, dar important este sa nu se mai intimple si pe viitor. In meciul
cu Brasovul trebuie sa invingem si sa terminam pe sase" , spune Mircea Vulc. Caseta Adversari accesibili
Zilele trecute a avut loc tragerea la sorti pentru preliminarile Campionatului European din 2005.
Nationala pregatita de Mircea Vulc va evolua in grupa A, din esalonul B valoric. Tricolorii vor avea ca
adversari nationalele Islandei, Azerbadjanului si a Danemarcei. In faza urmatoare se va califica doar
prima clasata, care, pentru a ajunge in esalonul valoric A, trebuie sa sustina un meci de baraj cu ocupanta
primului loc din grupa C. " Cred ca avem sanse sa mergem mai departe. Din pacate, va fi greu pentru ca
distantele sint foarte lungi. Speram sa ne atingem obiectivul" , spune Vulc. Caseta Popa incert Inaintea
meciului de astazi, singurul incert pentru acest joc este conducatorul de joc Mihai Popa. S-a accidentat in
meciul cu Axiopolis Cernavoda, cind a suferit o afectiune a muschilor gambei drepte. La ultimele
antrenamente s-a pregatit normal alaturi de restul colegilor, dar prezenta sa este incerta pentru acest meci.
CASET�Intilnirile etapei In ultima etapa a turului Diviziei A la baschet masculin vor mai avea loc
intilnirile: Rompetrol Bucuresti - Rapid Bucuresti; CSU Asesoft Ploiesti - Saifcar Alexandria; Poli
Carbochim Cluj - Universitatea Iasi. Elba Timisoara - BCMUS Pitesti. Dinamo Bucuresti sta. In devans, a
avut loc intilnirea: West Petrom Arad - Axiopolis Cernavoda 75 - 53. Clasament 1. Dinamo Bucuresti 12
12 0 1091:799 24 2. CSU Asesoft Ploiesti 10 9 1 907:671 19 3. Elba Timisoara 11 7 4 942:820 18 4. Poli
Carbochim Cluj 11 7 4 865:809 18 5. Rompetrol Bucuresti 11 6 5 909:874 17 6. Universitatea Iasi 11 6 5
819:820 17 7. Romradiatoare Brasov 11 6 5 785:854 17 8. CSU Bere Trei Stejari 11 6 5 0 967:831 17 9.
West Petrom Arad 12 5 7 930:971 17 10. BCMUS Pitesti 11 5 6 790:815 16 11. Axiopolis Cernavoda 12
1 11 685:997 13 12. Rapid Bucuresti 10 2 8 643:819 12 13. Saifcar Alexandria 11 0 11 772:1025 11
Foto: Baschetbalistii sibieni isi vor lua ramas bun de la proprii suporteri<br />  <br />  Cristi FLOREA
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