
CSU joaca marti cu nationala
Echipa de baschet CSU Atlassib Sibiu si-a stabilit programul de pregatire pentru noua editie a
campionatului national de baschet. Sportivii sibieni se vor infrunta marti intr-un meci amical cu vedetele
din nationala Romaniei. 
  
  Cu un lot stabilit in proportie de 80%, CSU Sibiu se pregateste pentru a intra in focul meciurilor de
pregatire din pauza competitionala. Luna septembrie este plina de amicaluri, majoritatea disputate pe
terenuri din alte localitati sau chiar in strainatate. inainte de a pleca in deplasare, CSU va juca insa un
meci de pregatire in compania echipei nationale a Romaniei care s-a antrenat in cursul acestei luni la
Sibiu, pentru partida care o va disputa aici cu Irlanda. Meciul dintre cele doua echipe nationale va avea
loc in data de 1 septembrie. 
  
  Şi Asesoft 
  
  CSU joaca primul sau meci de pregatire din actuala stagiune in data de 28 august, marti, de la ora 19:30.
La o zi dupa meciul impotriva sibienilor, nationala are programata o noua partida de pregatire, impotriva
campioanei Asesoft Ploiesti. Cel mai probabil, meciul se va desfasura de la aceeasi ora. 
  Din pacate, anul acesta Memorialul Pongo nu se va mai desfasura la Sibiu. Iar datorita faptului ca
societatea Poliflex, unul dintre sponsorii constanti ai echipei de baschet implineste 10 ani de existenta, in
Sala Transilvania va fi organizata Cupa Poliflex. Initial, sibienii au incercat sa aduca la Sibiu trei echipe
din strainatate, doua din Austria si una din Luxemburg, insa rand pe rand, toate cele trei variante au picat,
iar la turneu vor participa, cel mai probabil, tot echipe din Romania. „Nu putem sa invitam Mediasul si
Clujul la Sibiu pentru ca jucam cu ei chiar in primele etape ", spune Mircea Vulc, directorul tehnic al
echipei CSU Atlassib Sibiu. Cupa Poliflex se va desfasura intre 11 si 13 septembrie. Dupa Cupa Poliflex,
sibienii vor avea parte de o saptamana infernala, cu meciuri disputate zilnic, in localitati diferite. in 21 si
22, CSU joaca doua meciuri de pregatire la Timisoara, cu Elba. in 23, sibienii pleaca la Belgrad, unde vor
juca in compania unei echipe locale. in 24 au programat un meci in Ungaria, la Szeged iar in 25 si 26
septembrie au o noua dubla, cu echipa din Oradea. 
  
  Primele cinci partide
  CSU joaca primele cinci partide din actuala editie de campionat cu Gaz Metan Medias (a), BC
Targoviste (d), CSU Cuadriopol Brasov (a), Dinamo Gealan Bucuresti (d), CS Otopeni (d). Primul meci
oficial al echipei sibiene de baschet are insa loc in data de 2 octombrie, cand CSU joaca prima etapa de
Cupa Romaniei impotriva echipei U Mobitelco Cluj Napoca. 
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