
Infrangere cu sperante de doi bani
  
  CSU Sibiu pierde previzibil meciul jucat sambata, in deplasare, impotriva echipei Gaz Metan Medias.
Sibiul are nevoie de o minune pentru a intra in play-off-ul campionatului national de baschet.
  
  Inaintea meciului de la Medias, pe hartie, Sibiul nu statea foarte rau. Desi eliminata in doua partide
pierdute drastic in Cupa Romaniei, CSU Atlassib reusise in turul de campionat o victorie de zile mari,
unul dintre cele mai bune meciuri ale acestui sezon. In conditiile in care bugetul echipei din Medias este
considerabil mai mare iar `gazarii` trag la titlu, victoria venise oarecum surprinzator. Insa rezultatele
ulterioare si atmosfera ciudata si neproductiva din sanul echipei trimitea Sibiul sambata, la Medias, din
postura de victima sigura. Cu toate acestea, noua CSU Sibiu a aratat un joc ce ar putea da sperante, daca
nu ar fi prea tarziu.
  
  Cu banca inrosita de accidentari, Sibiul a fost nevoit sa apeleze la o rotatie foarte scurta, de doar 7
jucatori, in timp ce Mediasul a rulat 9. Primul sfert a fost unul cu adevarat catastrofic pentru sibieni. Gaz
Metan conducea la un moment dat cu 22-3, cea mai mare diferenta a meciului, majoritatea punctelor fiind
marcate de trio-ul Howell, Mitchell, Ivanovic. Insa Markovic si Atanackovic conduc o revenire
spectaculoasa a Sibiului ca la pauza scorul sa fie 43-42 in favoarea CSU. Cele doua echipe merg cap la
cap pana aproape de finalul sfertului al III-lea. Aici se inregistreaza si ultimul moment in care CSU a
condus in sala de la Medias. De la 56-55 pentru sibieni, Mediasul se distanteaza la 62-56 la ultima pauza
si la 87-76 la final.
  
  Gaz Metan a fost superioara Sibiului la toate capitolele. Remarcabila pentru CSU a fost evolutia
rezervelor, cei veniti de pe banca pentru Sibiu reusind sa marcheze 34 de puncte fata de 20 ale rezervelor
Mediasului.
  
  Pentru CSU au marcat: Markovic 28 (2x3), Atanackovic 26 (6x3), Seals 7 (1x3) Harrison 6, Calota 6,
Herndon 2 si Haiduc 1
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