
Prakuraitis zboara. Se pregateste Vulc. Vulc Jr.
Infrangerea impotriva Stelei in meciul de aseara i-a fost fatala lituanianului Audrius Prakuraitis. Desi
echipa nu a jucat deloc rau, in cariera antrenorilor conteaza doar rezultatele. Conducerea tehnica a
echipei a decis sa se desparta de antrenorul lituanian, cel mai probabil dupa meciul cu Oradea. `Jocul
echipei a fost bun dar a fost pregatit slab de antrenor din punct de vedere tactic. Desi se stia ca jucatorul
principal al Stelei e Stanescu nu s-a luat nicio masura, macar sa dubleze. L-au lasat tot timpul sa joace
unu la unu cu Herndon. La Ploiesti s-a intamplat acelasi lucru cu Burlacu. E inadmisibil ca jucatorul care
e cel mai bun sa marcheze o treime din puncte. Unul dintre arbitrii a arbitrat de la inceput partinitor.
Mircea Serban a fost foarte foarte slab`, spune Mircea Vulc, directorul tehnic al echipei CSU Sibiu.
Infrangerea umilitoare de la Cluj a contat si ea mult in luarea acestei decizii. `De 40 de ani nu cred ca am
pierdut vreodata in acest hal la Cluj. E important si cum pierzi. Jucatorii sunt nemultumiti si ei de
rezultate. Eu nu discut cu jucatorii despre schimbarea antrenorilor. Problema cea mai importanta pentru
un antrenor e sa puna fiecare jucator in pozitia in care da cel mai bun randament. Am fost dispus tot
timpul sa ajut cu indicatii tehnice, chiar si cu Audrius. Am avut discutii multe cu el. Suntem in pericol sa
ratam play-off-ul dupa infrangerea de aseara. Parerea mea e ca putem bate Steaua la Bucuresti. E o echipa
buna dar aseara am avut meciul in mana`, mai spune Vulc. Cel mai probabil, in locul lui Prakuraitis va
ramane actualul antrenor secund, Catalin Vulc. 
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