
Oficial in Final Four
CSU Atlassib a invins pentru a patra oara in acest sezon pe Gaz Metan Medias, ultima oara aseara, in
returul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Elevii lui Peter Schomers au castigat cu 84-78 (26-18;
14-17; 24-24; 20-14), dupa un meci slab facut de ambele formatii.
  SIBIENII au inceput mai bine jocul si s-au distantat rapid la zece puncte, 20-10, dar apoi a intervenit o
usoara lipsa de concentrare, ceea ce a permis mediesenilor sa se apropie. in minutul 12 distanta dintre cele
doua echipe mai era de doar un punct, 26-25. S-a ratat mult sub ambele panouri, iar scorul a continuat sa
fie strans (34-33). Sibiul a rupt putin ritmul pe finalul sfertului doi (40-34), dar un cos de trei puncte
reusit de Grant a facut ca diferenta la pauza sa fie de doar trei puncte, 40-37. Chiar daca a preluat
conducerea, 42-41, Gaz-ul a fost mereu echipa care s-a chinuit sa vina din urma. Şi nu a parut sa aiba
forta de a duce pana la capat misiunea. A mai egalat odata, 66-66, dupa care, asa cum s-a intamplat mereu
in acest retur, a clacat pe final. " Este o problema de mental a jucatorilor. in momentul in care pierzi mai
multe meciuri in ultimele minute, jucatorii se obisnuiesc cu aceasta idée si este greu sa scape de ea. La
noi a fost tocmai invers. Jucatorii au incredere in ei si din acest motiv am invins si pe Dinemo. Pentru ca
ei nu-si pun problema ca vor pierde. Cand se pierd multe meciuri in final, este treaba antrenorului sa-i
faca pe jucatori sa-si scoata acest lucru din cap ", a explicat Peter Schomers, care este licentiat in
psihologie.
  Asa au stat lucrurile si aseara. Cu doua minute inainte de finish, CSU s-a desprins la 78-68, ecart
suficient pentru a ajunge la a 13-a victorie consecutiva in acest sezon.
  Au marcat: Hatcher 24 (3x3), Triplett 20 (3x3), Barbary 20, Smith 9, Calota 5, Clavon 4, Ban 2, pentru
CSU, respectiv Thomson 23 (1x3), Dumitrescu 22 (1x3), Jucan 11, Cunda 9, Grant 7 (1x3), Bubanja 6,
pentru Gaz Metan.
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