
CSU Sibiu l-a transferat pe Alexei Andrus
Alexei Andrus, jucatorul echipei brasovene a semnat un contract valabil pentru doi ani de zile cu CSU
Atlassib Sibiu. Clavon se antreneaza cu echipa iar Kabengele a fost declarat jucator transferabil de catre
conducerea echipei. Ultimele stiri din sanul CSU. 
  
  Din urna transferurilor ce infierbanta baschetul romanesc, CSU Atlassib Sibiu a extras numele lui
Alexei Andrus, un baschetbalist cu cetatenie moldoveana ce a evoluat in ultimul sezon pentru echipa CSU
Cuadriopol Brasov. Andrus a semnat un contract cu gruparea de pe Cibin valabil pentru o perioada de doi
ani de zile. Moldoveanul joaca pe pozitia de fundas si s-a remarcat ca un foarte bun aruncator de trei
puncte. Conform site-ului numaibaschet.ro, Alexei Andrus a avut un procentaj de 17.9 puncte pe meci in
ultimul sezon. in cele doua partide disputate impotriva echipei CSU Sibiu in sezonul precedent, Andrus a
marcat nu mai putin de 45 de puncte. in etapa cu numarul 14, Andrus le-a marcat sibienilor 30 de puncte,
cu cinci aruncari reusite de trei puncte din sase incercate. 
  
  Şanse mici pentru Dee
  
  Capitanul galben albastrilor din ultimul sezon, Darnell Clavon, se antreneaza in aceasta perioada cu
echipa, insa sansele sale sa mai prinda inca un sezon in Sala Transilvania sunt minime. „Clavon doar se
antreneaza cu noi. Nu e vorba de nici o negociere. El mai sta in Romania pana in februarie. Antrenorul
echipei i-a permis sa se antreneze cu echipa ", spune directorul tehnic al echipei CSU, Mircea Vulc. Cel
mai mare impediment in calea semnarii unui nou contract sunt cele doua transferuri deja perfectate de
club. Triplett si Andrus joaca pe aceeasi pozitie pe care juca fostul capitan. „Cel mai probabil, Clavon nu
va redeveni jucatorul lui CSU. insa decizia ii apartine antrenorului Peter Schommers ", mai spune Vulc. 
  
  Kabengele, transferabil
  
  Relatiile dintre Brice Kabengele si Clubul Sportiv Universitar s-au racit, astfel incat despartirea este
iminenta, in ciuda faptului ca jucatorul mai are doi ani de contract cu CSU. in contractul lui Kabengele
exista o clauza prin care el poate pleca liber de contract in cazul in care Mircea Vulc nu mai este
antrenor. „Eu sunt inca la club, ca director tehnic. Noi i-am spus ca poate pleca oriunde, insa cine il
doreste, va trebui sa plateasca. El nu mai are loc in echipa pe care vrem sa o construim la Sibiu ", spune
Mircea Vulc. Cel mai probabil, viitoarea destinatie a lui Kabengele va fi Muresul Tg. Mures, echipa
antrenata de Mihai Corui. Nici Viorel Mocanu, fost jucator al echipei de pe Cibin nu intra in planurile de
viitor ale echipei. „inca nu mi-am gasit echipa dar sunt in discutii cu mai multe echipe. Am oferte din tara
si din strainatate. De la Sibiu inca nu am primit nici un semn. Acum sunt in cantonament cu echipa
nationala. Eram in vacanta cand m-a sunat domnul Calin si a insistat sa vin la nationala. Din 8 august
venim la Sibiu si stam aici pana la meciul cu Irlanda. Contrar opiniei generale, nu am ajuns la lot pentru
ca jucam la Sibiu, am ajuns la nationala pentru ca s-a considerat ca suntem jucatori de valoare (n.r. si
Brice Kabengele este component al nationalei Romaniei) ", spune Vio Mocanu.
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