
CSU Sibiu - Ce se �t�pla la CSU?
Sincer, am prevazut intamplarile de astazi (n.r. ieri) din momentul in care Cristian Bicher declara pentru
ZIARUL de Sibiu ca  "pestele de la cap se impute"  si  "ori plec eu ori altii" , ca se va desparti in cel mai
scurt timp de echipa de baschet. Faptul ca e politician a cantarit foarte mult in toata aceasta busculada
produsa in interiorul clubului. A vorbit ca Tariceanu amenintat de biletul lui Basescu. Poti sa spui  "bunul
meu prieten, Mircea Vulc"  in conditiile in care te desparti de el intr-un mod cel putin ciudat? Este foarte
clar ca CSU este intr-un moment de impas mai greu decat niciodata. La inceput au fost doua tabere:
romanii si americanii, apoi suporterii si Vulc, apoi jucatorii si suporterii, iar la final Vulc si Bicher.
Intregul care formeaza familia CSU trage la carute diferite, care pleaca in directii total opuse. Comparativ
cu valoarea individuala a jucatorilor, rezultatele echipei nu primesc nota de trecere, maxim un cinci
indulgent. Cauzele sunt insa mult mai complexe. In primul rand, e clar ca jucatorii nu raspund la
comenzile antrenorului si aici ar trebui sa isi asume partea de vina pentru faptul ca i-a scapat din mana,
pentru faptul ca nu a fost in stare sa ii coboare cu picioarele pe pamant, ca n-a fost suficient de dur cu ei. E
si vina managerului, daca Bicher a fost managerul clubului, ca nu i-a sanctionat la sange dupa primul
incident. E si vina jucatorilor pentru ca au uitat sa joace baschet din pasiune si din daruire. E si vina
presei ca nu a fost mai critica la adresa greselilor din interiorul si exteriorul clubului. Şi e si vina unei
parti a suporterilor, care trateaza toata aceasta problema ca o vendeta personala. A venit momentul sa se
traga linie.
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