
Liviu Dumitru si Eugen Ilie la CSU?
Clubul Sportiv Universitar Atlassib Sibiu a perfectat ieri inca un transfer si vizeaza alti doi jucatori
romani pentru completarea lotului cu care va ataca sezonul viitor al Campionatului National de Baschet,
Liviu Dumitru si Eugen Ilie. 
  
  Atmosfera febrila la CSU. Ultimele zile ale lunii august ii prind pe oficialii gruparii de baschet intr-o
frenezie de transferuri menita sa definitiveze lotul pentru sezonul urmator. La inceputul acestei
saptamani, CSU a semnat cu Horia Codin, jucator in echipa nationala U18 a Romaniei si cu Barbary
Menelik. Codin poate acoperi pozitiile 3-4, in timp ce Barbary va fi cu siguranta pivotul noii echipe CSU
Sibiu. Lista transferurilor nu se va incheia aici. Regulamentul Federatiei Romane de Baschet permite
transferarea a cinci jucatori straini pentru fiecare echipa ce participa in Campionatul National de baschet.
Pana ieri, locurile echipei sibiene erau ocupate de moldoveanul Alexei Andrus si de americanii Darnell
Clavon, Keith Triplett si Barbary Menelik. Ultimul loc a fost ocupat ieri seara de ultima achizitie a
clubului sibian, facuta tot peste ocean. Jason Smith, 30 de ani este nascut in 27 august 1977, are 1,97m si
joaca pe pozitiile patru si trei. Timp de patru ani, Smith a jucat, la fel ca si Barbary, in NCAA, la echipa
din Mississippi. Din 2000, el s-a transferat in Islanda, la echipa Keflavik. Acolo a jucat opt partide in care
a reusit o medie de peste 23 de puncte pe meci. intre 2001 si 2002 a jucat in liga a doua belgiana si apoi in
Venezuela, iar intre 2002 si 2003 a facut parte din lotul Spirit Express All-Star. in 2002 si 2003, face
parte din lotul Spirit Express All-Star, si joaca meciuri impotriva echipelor din NCAA. in 2005 joaca
la Arkansas Angels (WBA), pentru care in 4 meciuri are o medie de 14,5 puncte si 4,8 recuperari. in
sezonul 2005 - 2006, joaca la echipa San Jose Skyrockets, in ABA. in anul 2006 ajunge la Nebraska
Cranes (USBL), pentru care joaca in 31 de meciuri, cu o medie de 16 puncte si 15 recuperari. Din 2006
pana in ianuarie 2007 a jucat la Arkansas RimRockers (D - League), iar din ianuarie la Minot Skyrockets
(CBA), pentru care in 30 de meciuri a avut o medie de 13,2 puncte si 6 recuperari. Jason Smith a semnat
un contract cu CSU Atlassib Sibiu, valabil pe un an de zile, conform site-ului oficial al clubului. „El joaca
mai mult pe pozitia patru, insa poate fi si un bun trei ", spune Mircea Vulc. 
  
  Urmeaza alti doi romani
  
  Lotul lui CSU este compus in acest moment din Darnell Clavon, Octavian Popa Calota – conducatori de
joc, Keith Triplett – pozitia 2, Alexei Andrus – pozitia 3, Cristi Craciun – pozitia 3, eventual 4, Horia
Codin – pozitia 4, eventual 3, Jason Smith – pozitia 4, eventual 3, Menelik Barbary – pozitia 5, eventual
4, Cristian Ban – pozitia 5. insa alaturi de acesti jucatori, sunt multi tineri, care pana anul acesta au facut
parte din echipa care a jucat in Divizia B, iar oricare dintre ei ar putea promova la prima echipa. „Ei au
20-21 de ani si trebuie sa inceapa sa joace. Gica Tanase, de exemplu, ar putea juca la prima echipa.
Suntem singurul club din Romania care avem grupe de jucatori de la baby-baschet pana la echipa de
Divizia B. Anul acesta am renuntat la Divizia B insa vom face echipa de juniori republicani ", mai spune
directorul tehnic al CSU Atlassib Sibiu. insa transferurile nu se vor opri aici. „Mai sunt doi jucatori
romani cu care discutam, Liviu Dumitru, care a jucat la Pitesti si Eugen Ilie, de la Otopeni. Eu am vrut sa
ii aduc de la bun inceput, insa Peter (n.r. Peter Schommers, antrenorul echipei) mi-a spus ca nu are nevoie
de ei. Acum insa doreste sa ii aiba la echipa ", adauga Mircea Vulc.
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