
CSU pleaca in Austria si Ungaria
Baschetbalistii de la CSU Atlassib au avut parte de o vacanta extrem de scurta. Dupa ce ultimul meci a
fost in 18 decembrie, in 3 ianuarie jucatorii s-au intors la antrenamente. De la primele sedinte a lipsit doar
Jason Smith, care a primit derogare de la conducere sa se prezinte la echipa doar duminica. in schimb,
potrivit conducatorilor echipei, in aceasta iarna la Sibiu nu va sosi niciun jucator nou. 
  ELEVII lui Petre Schomers s-au pregatit in primele zile de la reluarea pregatirilor in Sala Transilvania,
urmand ca de astazi sa plece intr-un turneu in Ungaria si Austria. Sibienii vor face prima oprire in
Ungaria, la Kormend, unde marti vor juca un prim meci de verificare. Dupa acest joc vor pleca mai
departe, in Austria, unde in miercuri vor intalni fosta echipa a lui Peter Schomers, Furstenfeld, un
adversar obisnuit in meciurile amicale pentru CSU. Gruparea sibiana va sta doar o zi in Austria, urmand
ca joi sa revina in Ungaria, unde va juca cu Kesckemeth, formatie din prima liga maghiara. Vineri este zi
de relaxare, jucatorii urmand sa isi petreaca ziua intr-o statiune balneara din Ungaria, unde vor beneficia
de tratament Spa. Sambata dimineata CSU va reveni in tara, insa nu la Sibiu. Echipa se va opri la
Timisoara, pentru un antrenamet si o meci de verificare cu formatia locala Elba, iar in 13 ianuarie va fi
acasa, la Sibiu. „Patru meciuri de pregatire sunt suficiente. Eu sunt multumit de programul acestui turneu
", a declarat Peter Schomers. 
  MIRCEA VULC a mai spus ca in aceasta perioada a purtat mai multe discutii cu jucatori romani, pentru
a-i aduce la Sibiu, insa fara niciun rezultat. „Am avut discutii cu mai multi jucatori, dar toti sunt sub
contract si nu avem cum sa-i luam. Am fi vrut sa aducem un pivot, dar nu am avut pe cine. Iar jucatori
straini nu mai are rost sa aducem, pentru ca si asa avem prea multi. Din punctul nostru de vedere insa, nu
ne facem probleme. Echipa a jucat bine, este omogena si jucatorii se inteleg foarte bine intre ei ", a spus
Vulc. in privinta lui Andrus, Vulc a spus ca se astepta rezolvarea situatiei si el sa primeasca cetatenia
romana. „Din pacate am pierdut o luna si jumatate pentru ca sotia lui Andrus a depus actele in Republica
Moldova si nu aici. Am vorbit si la Bucuresti, insa acum nu mai depinde de noi. Asteptam sa vedem cand
se va rezolva. Speram ca pana in 28 februarie, cand se incheie perioada in care putem sa-l inscriem,
problema sa fie rezolvata. in orice situatie insa, nu vom renunta la el. Andrus are contract pe doi ani cu
noi si nu se pune problema sa-l imprumutam sau sa plece ", a precizat Vulc. 
  REFERITOR la meciurile pe care CSU le va disputa in perioada in care sala Transilvania va fi inchisa
pentru partida de Cupa Davis dintre Romania si Franta (8-10 februarie), Mircea Vulc a declarat ca situatia
s-a rezolvat. „Am reusit sa mutam etapa intermediara din 30 ianuarie, astfel ca vom disputa doar jocul cu
CS Targoviste in sala CSŞ de la Teatru, iar returul cu Gaz Metan Medias, din Cupa Romaniei l-am
amanat pentru 12 februarie ", a precizat Vulc. Acesta a adaugat faptul ca abonamentele vor fi valabile si
in sala CSŞ. 
  Primul meci oficial pe care CSU il va disputa in acest an va fi in 19 ianuarie, la Medias, in Cupa
Romaniei. 
  
  Bani de la Primarie
  
  DIRECTORUL CSU a mai precizat ca in ciuda faptului ca echipa a avut rezultate bune in toamna,
niciun sponsor nu s-a aratat interesat de a o sustine. „Cei cu care am plecat la drum sunt si acum, altii nu
au venit ", a spus Vulc. Acesta a declarat insa ca spera sa obtina finantare de la Consiliul Local. „Am
discutat cu primarul Johannis si mi-a spus ca singurul mod in care ne poate ajuta cu bani este prin
proiecte. Daca facem proiecte bune ni se vor aproba ", a adaugat oficialul sibian. CSU a depus doua astfel
de proiecte, in valoare de 400.000 lei. 
  
  Fara cupe europene
  
  Chiar daca si-ar dori ca CSU sa joace din nou in cupele europenele, Mircea Vulc spune ca acest lucru nu
se va intampla nici sezonul viitor. „Am vrea sa participam, dar este mult prea costisitor din punct de
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vedere financiar. Numai la inscriere trebuie sa depui la FIBA suma de 20.000 de euro garantie. Apoi,
doua meciuri cu echipe din Israel ne-ar costa aproape jumatate din buget ", a explicat Mircea Vulc.
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