
Quo Vadis CSU?
CSU Sibiu a ramas, in doua zile, fara doi dintre cei mai valorosi jucatori romani din lot, Cristian Craciun
si Brice Kabengele.

 Perioada de pregatire a inceput tragic pentru echipa CSU Sibiu. In doar doua zile, doi dintre componentii
de baza ai lotului, Cristian Craciun si Brice Kabengele, au parasit corabia sibiana pentru CS Otopeni,
respectiv campioana Asesoft Ploiesti.

 Daca interesul echipei de langa aeroport pentru capitanul lui CSU era cunoscut inca de la finalul
sezonului trecut, plecarea lui Kabengele a fost o surpriza. Am primit o oferta de nerefuzat de la Asesoft,
am avut un timp de gandire si am luat aceasta decizie. Este cea mai buna oferta din punct de vedere al
performantei, Asesoftul nu se compara cu Sibiu. Am primit mai multe oferte, dar celelalte erau sub CSU,
asta a fost cea mai buna. Acolo o sa ma antrenez cu jucatori foarte buni, Cepulis, Griffith, Curtis, asta
mi-am dorit, a declarat Brice Kabengele.

 Fostul  jucator al Sibiului spune ca pe viitor nu se gandeste sa se intoarca la Sibiu si spera sa faca
performanta la Asesoft, indiferent daca va fi pe banca de rezerve sau va fi in primul cinci. Brice spune ca
regreta cel mai mult galeria sibiana. Fanii au fost minunati, au venit la fiecare meci si au facut atmosfera,
am un respect deosebit pentru ei dar nu pot sa stau pentru sentimente la o echipa, noi jucatorii suntem
profesionisti, alegem ce e mai bine pentru noi, a marturisit fostul jucator al CSU.

 Mircea Vulc nu regreta plecarea lui Brice. Daca asta a fost decizia lui noi nu avem ce face. El a spus ca i
se ofera dublu acolo, la fel si cu Craciun, eu le doresc mult noroc la amandoi. Stiti cum este in sport, te
duci acolo unde ti se da mai mult, a spus Vulc. Chiar si dupa plecarea celor doi romani, conducerea
clubului cauta doar doi jucatori. Deocamdata doar de 2 jucatori avem bani, nu conteaza daca au plecat
atatia, ne descurcam, mai spune Mircea Vulc.
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