
Nu exclud varianta Schomers
La doar o saptamana de la incheierea sezonului, conducerea CSU Atlassib Sibiu a inceput deja pregatirile
pentru urmatoarea stagiune. Oficialii sibieni au demarat discutiile cu mai multi jucatori americani, dar si
in privinta viitorului antrenor. Presedintele sectiei de baschet a clubului, Cristi Bicher nu exclude nici
varianta de a continua cu actualul tehnician, Peter Schomers, desi spune ca sansele sunt destul de mici.

 „in principiu, nu cred ca va ramane Peter, pentru ca au fost unele probleme destul de grave, dar decizia
nu o voi lua doar eu ", a declarat Bicher.

 in privinta jucatorilor, oficialul CSU spune ca au fost discutii de principiu cu trei dintre cei cinci
americani: Brandon Johnson, Michael Harrison si Earl Brown. „Nu am intrat inca in detalii cu ei. I-am
intrebat doar daca ar vrea sa ramana, iar ei au spus ca da. insa, daca vor veni cu pretentii exagerate, cum
s-a intamplat anul trecut cu Triplett si Smith, sa ceara 7000-8000 de dolari pe luna, atunci nu vor ramane,
pentru ca nu ne permitem ", a explicat Cristi Bicher, care a adaugat ca nu stie daca altcineva din
conducerea clubului a discutat si cu Cortney Scott, desemnat „jucatorul sezonului " de catre
eurobasket.com.

 Despre romani, Bicher spune ca vor ramane toti, dar daca exista oferte bune pentru vreunul dintre ei, pot
sa plece. „Daca exista vreo oferta buna pentru Cristi Craciun, atunci cu siguranta ii vom da drumul sa
plece, pentru ca merita ", a completat Bicher.
 Acesta a vorbit si despre varianta aducerii pe banca tehnica a sarbului Mladen Jojic. „Pretentiile sale
financiare sunt normale pentru cartea sa de vizita, dar nu sunt exagerate. Ni le putem permite. Problemele
intervin la jucatorii pe care ii doreste. Or, noi nu putem aduce baschetbalisti cu salarii in genul lui Burlacu
de la Ploiesti ", a spus Bicher. El sustine ca Jojic ramane inca o solutie pentru CSU Sibiu, dar nu s-a mai
discutat de la finalul sezonului regulat.
 Caseta:
 Asteapta bugetul
 Cristi Bicher spune ca toate discutiile urmeaza sa fie demarate abia dupa ce va fi definitivat bugetul
pentru sezonul viitor. „Sper sa avem un buget cel putin la fel ca anul acesta, poate chiar putin mai mare,
dar va fi foarte greu. Urmeaza sa am o discutie cu primarul Klaus Johannis, sa vedem cum ne poate ajuta.
Este si varianta de a transforma denumirea in CSU Municipal Sibiu, pentru ca oricum suntem
recunoscatori pentru ajutorul pe care ni l-a acordat pana acum ", a declarat Bicher.
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