
CSU invinge campioana, la ea acasa
Patru ani a asteptat CSU o noua victorie impotriva campioanei Asesoft Ploiesti. Ultimul meci in care
sibienii au iesit victoriosi s-a consumat in anul 2004.
  De ieri seara, in dreptul cifrei 15 sta numele campioanei Asesoft Ploiesti. Este cea de-a 15-a echipa
invinsa de CSU Sibiu. Un record de meciuri fara infrangere, consecutive, greu de egalat. Aseara, CSU a
reusit sa invinga dramatic, in deplasare, cu 90-91 campioana ultimilor ani, Asesoft Ploiesti. Elevii lui
Peter Schomers au facut un meci senzational, pe care l-au condus inca din debutul partidei. Ploiestenii au
luat conducerea, 4-0, dar oaspetii au revenit, 5-4, dupa care s-au aflat in permanenta la carma, chiar daca
ploiestenii au mai avut avantaj de maxim doua puncte, pe parcursul intalnirii. Sibienii au aratat ca
intentiile de a ajunge la a 15-a victorie consecutiva isi au si acoperire si s-a desprins, la jumatatea
primului sfert, la 18-10. Asesoft s-a apropiat apoi la 22-23, dar o aruncare a lui Triplett in ultima secunda
a facut ca dupa primele zece minute tabela sa arate scorul 22-26 pentru sibieni. Imediat dupa reluare,
Asesoft egaleaza (26-26), iar apoi preia pentru ultima oara conducerea, 32-30. Doar cateva secunde a
durat avantajul gazdelor, pentru ca sibienii reusesc zece puncte consecutive, si fac 40-32, pentru ca la
vestiare sa se intre cu scorul 49-44 pentru Sibiu.
  Chiar daca juca pe teren propriu, campioana autoritara a ultimelor cinci sezoane a fost nevoita sa duca in
permanenta o lupta de urmarire. Distanta fata de sibieni a fost in marea majoritate a timpului de 5-8
puncte, insa maximul s-a inregistrat la finalul sfertului trei, cand CSU Atlassib conducea cu 72-59.
  Ultimele zece minute au fost fantastice. Ploiestiul si-a dat seama ca este in pericol sa piarda, si dupa
74-66 pentru adversari, au revenit la 78-78, la jumatatea ultimului sfert. Finalul a fost de-a dreptul
incandescent. Cu 20 de secunde inainte de terminarea meciului, Clavon il faulteaza pe Cepulis pe
aruncare de la trei puncte, iar scorul devine 89-89. Hatcher trece si el la linia liberelor, dar nu reuseste
decat un punct, 90-89. Ploiestiul rateaza atacul, iar cand mai erau 4 secunde, Craciun avea doua aruncari
libere. „I-am spus ca daca o rateaza pe prima sa o rateze si pe a doua, pentru a nu le da sansa adversarilor
sa ceara time-out si sa inceapa de la centru, pentru ar fi avut timp sa marcheze ", a dezvaluit, Mircea
Vulc. Craciun s-a conformat, iar CSU Atlassib s-a impus cu 90-89.
  Au marcat: Smith 24 (2x3), Clavon 21 (3x3), Hatcher 20 (1x3), Triplett 11 (2x3), Barbary 8, Craciun 6
(1x3).
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