
Play-off pe muchie de cutit
Sezonul 2010-2011 ar putea fi primul din istoria echipei CSU in care echipa fanion a baschetului sibian
nu se va califica in play-off-ul campionatului national de baschet.
  
  Un nou titlu de campioni nationali la baschet masculin. Asta spera tot Sibiul si asteapta deja de prea
mult timp. Dupa o perioada de regres, in care echipa se zbatea in partea de jos a play-off-ului, in `epoca`
Peter Schommers echipa a fost la un pas sa joace marea finala pe care o astepta atata lume. Strategia de a
pierde deliberat meciul trei la Ploiesti pentru a juca decisivul la Sibiu a fost insa una paguboasa. Un
arbitraj ostil si o serie de greseli au indepartat decisiv Sibiul de finala iar visul noului titlu s-a risipit. 
  
  CSU a intrat apoi intr-o vrie descendenta. Clavon a consumat mai bine de o jumatate de sezon de
mediocritate insa pe final putin a lipsit ca Sibiul sa intre din nou in careul de asi. In cinci meciuri aprig
disputate, Timisoara a reusit sa treaca de CSU si sa joace finala mica cu Gaz Metan Medias. 
  
  Noul sezon a inceput cu o schimbare din temelii a strategiei clubului. Antrenor lituanian adus din
campionatul intern, cel mai bun jucator defensiv al campionatului predecent, un nucleu de jucatori pastrat
din sezonul precedent carora li s-au alaturat transferuri bune pe hartie. Este de mentionat insa si faptul ca
CSU a avut cel mai dificil program dintre toate celelalte echipe. Dubla cu Gaz Metan Medias in Cupa
Romaniei, meciuri acasa cu campioana si vicecampioana. Patru meciuri, patru infrangeri si rozul
viitorului a disparut. Si devine din ce in ce mai maro. Dezamagirea turului, infrangerea de pe teren
propriu cu Craiova a compensat cu victoria nesperata impotriva Gaz Metanului, singura partida
exceptionala facuta de sibieni in acest campionat. In deplasare, Sibiul nu a produs nicio surpriza, pierzand
toate partidele delicate care ar fi contat pentru clasarea la final de tur.
  
  In acest moment, CSU Sibiu se lupta cu cel putin cinci echipe pentru ultimele doua locuri din play-off.
Nici Oradea si Muresul, ocupantele locurilor 5-6 nu sunt foarte sigure pe locurile lor, insa jocul celor
doua echipe duce la concluzia ca nu ar trebui sa se teama prea mult de play-out. Astfel, CSU lupta pentru
un loc in primele opt cu CSM Bucuresti, BC Timisoara, Energia Rovinari, CS Otopeni si BCMUS
Pitesti. Doar Timisoara este mai slab clasata in acest moment. Dintre aceste cinci echipe, CSU a batut
trei, pe CSM Bucuresti, BC Timisoara si Energia Rovinari, toate pe teren propriu. Si a pierdut in
deplasarile de la Otopeni si Pitesti. CSU are doua mici avantaje pe care ar putea sa le valorifice pentru a
transa batalia pentru play-off. Restanta cu Steaua din turul de campionat si faptul ca are cel mai usor
program dintre toate cele cinci. CSU a jucat deja si cu Asesoft si cu Clujul si are patru meciuri `tari` pe
teren propriu, cu Oradea, Mures, Otopeni si Pitesti. In cea mai optimista varianta, CSU va acumula 48 de
puncte la finalul returului de campionat. Asta in cazul in care castiga acasa cu Mures, Oradea, Otopeni,
Pitesti si nu face vreun pas gresit cu Brasov si Iasi si daca va castiga in deplasare la Timisoara, Craiova,
Rovinari si CSM Bucuresti. CSU mai are voie sa piarda, asadar, doar meciurile cu Gaz Metan si cele
doua partide cu Steaua. Teoretic, misiunea nu este deloc imposibila.
  
  Timisoara are cea mai grea misiune. In cazul in care nu produce vreo minune, victorii cu Ploiesti sau
Steaua acasa si cu Otopeni, Pitesti sau Cluj in deplasare, BC poate aduna maxim 45 de puncte. Iar pentru
aceste 45 de puncte trebuie sa invinga Sibiul, CSM-ul si Oradea acasa pe langa victorii la Craiova si
Rovinari in deplasare. Misiune la fel de grea are si Rovinariul. Meciuri imposibile acasa cu Steaua,
Oradea si Gaz Metan si grele cu CSU Sibiu si BC Timisoara alaturi de deplasari la Pitesti, Cluj, Ploiesti
si Mures. In cea mai optimista varianta, Rovinari va aduna 45 de puncte. In lipsa unei surprize, BCMUS
Pitesti poate aduna maxim 47 de puncte, daca nu castiga vreunul din meciurile cu Steaua, Medias,
Ploiesti, Oradea sau Mures. Iar pentru aceste 47 de puncte are de tras din greu cu CSU Sibiu, Otopeni si
CSM Bucuresti. Iar CS Otopeni si CSM Bucuresti se vor situa la borna 47 in cazul in care toate calculele
hartiei se vor concretiza.
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  Prin urmare, teoretic, CSU ar putea prinde locul VII. Pe de alta parte, actuala editie de campionat este
cea mai echilibrata din ultimii 10 ani, cu foarte multe partide care se incheie la diferenta minima, ceea ce
inseamna ca orice pas gresit echivaleaza cu un play-out rusinos pentru aceasta echipa care s-a situat tot
timpul intre primele opt din campionat.
  

Cuvinte cheie: medias  bucuresti  oradea  cluj  sibiul  brasov  gaz metan medias  campionatul  csu sibiu
craiova  iasi  bcmus pitesti  asesoft  timisoara  pitesti  sibiul  ploiesti  ispa  baschet masculin  baschet
steaua  gaz metan  cs otopeni  campionatului national de baschet  cupa romaniei  ips  u cluj  energia
rovinari  lituania  play-off  intern  team  otopeni  ceas  pre  u craiova
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