
Magic Sibiu - Distractie sub panou
Cam asa s-ar putea descrie prima evolutie pe teren propriu a fetelor de la Magic Sibiu dupa ce le-a
administrat o lectie de baschet iesencelor, scor 102-24. Cea mai buna jucatoare a partidei a fost
desemnata Felicia Grila. Antrenorul sibian, Dan Fleseriu, spera sa mai castige cel putin trei partide in
acest retur. In premiera, Magic Sibiu a trecut  "bariera"  celor 100 de puncte marcate intr-un meci. 
  
  Razbunare. Acesta este cel mai pertinent cuvant pentru a descrie motivatia de care au dat dovada
jucatoarele de la Magic Sibiu in partida castigata sambata trecuta in fata propriilor suporteri. Dupa
umilitoarea infrangere din etapa precedenta in fata campioanei en-titre, Livas Targoviste, acum a fost
randul lor sa demonstreze ca echipa nu mai este la acelasi nivel ca in sezonul trecut. Inceputul primului
sfert a fost apatic, nici una dintre echipe nereusind sa marcheze. Abia dupa cinci minute de joc, sibiencele
s-au desprins pe tabela de marcaj, ca apoi spre final sa inceapa  "distractia" . Greselile puerile, ratarile
succesive si replierile haotice au facut din iesence o victima usoara. Dupa ce in primul sfert tabela indica
scorul de 26-6, in sfertul secund sibiencele, prin executiile de trei puncte ale Feliciei Grila si Manuelei
Tecoanta, si-au asigurat victoria. Extrem de relaxate dupa revenirea de la vestiare, jucatoarele Magicului
s-au dezlantuit, marcand din orice pozitie. Avand un handicap atat de mare, iesencele s-au impacat cu
ideea ca acest campionat al Diviziei A nu se joaca baschetul din  "curtea scolii" , asta daca tinem cont ca
au in cont 12 infrangeri, din tot atatea partide disputate. 
  Urmatoarea confruntare a fetelor  "magice"  va fi in deplasare, pe terenul celor de la ICIM Arad.
  
  Procentaj record
  Aceasta victorie a marcat si o noua premiera in istoria clubului sibian, de cand joaca in campionatul
Diviziei A. Sibiencele au inscris peste 100 de puncte, lucru de care s-au bucurat atat ele cat si oficialii
clubului.  "Sper ca vom reusi sa mai castigam alte trei sau patru partide in acest retur. si sper ca doua
dintre ele tot la diferente asa de mari" , a spus optimist antrenorul fetelor  "magice" , Dan Fleseriu. Chiar
daca nu a avut emotii inaintea confruntarii, tehnicianul sustine ca a introdus in teren si accidentate. 
"Andrea Nemes este accidentata, iar Elisabeth Pavel s-a intors astazi de la lotul national pentru acest
meci. A fost destul de greu pentru ele" , a mai spus Fleseriu, care a adaugat ca antrenamentele concentrate
pe defensiva dau roade.  "Inca mai avem de lucrat, dar dupa o luna de zile, apararea a mers bine" , a
mentionat Fleseriu.
  
  Iulian PAMPU
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