
Magic Sibiu nu face transferuri
? Antrenorul Dan Fleseriu crede ca lotul actual poate indeplini obiectivul propus la inceputul
campionatului: clasarea in primele sapte locuri ? Magic Sibiu are, incepand din luna decembrie, pagina de
web<br />  <br />  Ocupanta a ultimului loc in divizia A, de baschet feminin si fara nici o victorie la activ
dupa terminarea turului de campionat, Magic Sibiu, nu a realizat in aceasta iarna nici un transfer de
jucatoare, dar nu a pierdut nici una dintre componentele actualului lot. Fetele pregatite de antrenorul Dan
Fleseriu, au efectuat saptamana trecuta un cantonament in statiunea Paltinis, de unde au coborat la
inceputul acestei saptamani. Lotul actual cuprinde 12 jucatoare, cu doua mai putine decat la inceputul de
campionat. Magic Sibiu va disputa sambata o partida de verificare, la Ramnicu Valcea, cu divizionara A,
CET Govora. ?Nu am adus nici o jucatoare pentru ca nu am considerat necesar. Obiectivul ramane in
continuare clasarea in primele sapte locuri, chiar daca nu avem nici un meci castigat pana acum? a
declarat antrenorul Dan Fleseriu.<br />  <br />  Iulia Sipos revine abia in martie<br />  Operata de menisc
si la ligamentele incrucisate la genunchiul piciorului drept, la finele lunii octombrie, baschetbalista Iulia
Sipos este in continuare in covalescenta. Ea isi va relua pregatirile cel mai devreme peste trei saptamani,
iar o revenire a ei pe terenul de baschet s-ar putea produce undeva la inceputul lunii martie. ?Nu vrem sa
riscam si de aceea ea face un program de recuperare riguros. Probabil ca prin luna martie va putea si ea sa
se reintegreze in lotul echipei? a mai declarat Fleseriu.<br />  <br />  Afirmare pe internet pentru ultima
clasata <br />  Codasa diviziei A la baschet feminin, formatia locala, A.S. Magic Sibiu are de la sfarsitul
anului 2003 pagina de web.Astfel sustinatorii pot afla de acum informatii despre echipa lor accesand
adresa www.magicsibiu.go.ro. Site-ul echipei este momentan unul foarte simplu cuprinzand doar trei
pagini principale. Prima pagina cuprinde doua linkuri, unul pentru pagina cu componenta echipei si unul
pentru o arhiva foto, ce cuprinde 10 fotografii majoritatea de joc. Prima pagina mai cuprinde un link
inactiv deocamdata, cel al rezultatelor. De altfel echipa sibiana nu a adunat pana acum nici o victorie in
tot turul de campionat.<br />  <br />  Dragos POPESCU, Ion JALB�br />  
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