
Radiografia lui Schomers
Mai mult decat se astepta. Aceasta este concluzia antrenorului Peter Schomers, la finalul primei parti a
campionatului, pe care CSU Atlassib Sibiu a incheiat-o pe podium. Privita la inceput cu reticenta si
facandu-se mereu comparatia cu echipa din sezonul trecut, gruparea sibiana a reusit sa termine anul pe
plus, in ciuda startului ezitant. CSU Atlassib a avut evolutii contradictorii si inconstante in prima parte a
turului, cu esecuri in Cupele Europene si in Cupa Romaniei. Totul a culminat cu disponibilizarea lui
Denaryll Rice si Chad Bell, in plin sezon. Lucrurile au inceput sa reintre in normal dupa aducerea lui Earl
Brown, in ultimele etape sase etape CSU avand cinci victorii si o infrangere, acea 84-86 de la Medias. La
esecul de la Medias s-au mai adaugat alte doua, 82-83 la Timisoara, cu Elba, si 70-75 la Tg. Jiu cu
Energia Rovinari. „Abia acum vom incepe sa regretam meciurile pierdute la Timisoara si la Medias ", a
spus directorul Mircea Vulc.
 La capitolul plusuri, CSU se poate lauda, in aceasta toamna cu victoriile de la Pitesti (89-72) si Dinamo
(90-86), dar si cu succesele de pe teren propriu, obtinute in fata finalistelor de anul trecut, CSU Asesoft
Ploiesti (83-72) si U Mobitelco Cluj (80-70).
 Facand o radiografie a evolutiei echipei, dar si a jucatorilor in particular, antrenorul Peter Schomers s-a
declarat satisfacut de ceea ce a realizat echipa in turul campionatului. „Este mai mult decat ma asteptam.
Am terminat campionatul cu trei infrangeri, ceea ce este foarte bine pentru noi. Va trebui sa fim insa bine
pregatiti si pentru retur, dar mai ales pentru play-off. Sunt convins ca atat Ploiestiul cat si Clujul vor arata
o cu totul alta fata in faza eliminatorie ", este de parere Schomers. Tehnicianul german a facut si o
radiografie a jucatorilor sai.
 Matthews si Calota, inconstanti
 Despre Matthews si Calota, antrenorul are o parere foarte buna, doar ca cei doi nu sunt constanti in
evolutii. „Ambii au calitati evidente, insa pot sa faca un meci excelent, dupa care unul foarte prost. Kevin
(Octavian Popa Calota – n.r.) are moment in care face tampenii pe teren, dar nu te poti supara pe el. Lui ii
place sa aiba mingea si o controleaza foarte bine ", ii caracterizeaza Peter Schomers pe cei doi.
 Harrison, omul de pe banca
 Despre Michael Harrison, directorul Mircea Vulc spune la inceputul sezonului ca este, alaturi de
Matthews, „un jucator de exceptie ". Chiar daca nu a iesit in evidenta in aceasta prima parte a sezonului,
Harrison a avut o prestatie apreciata de antrenor. „Este jucatorul care vine de pe banca si ofera consistenta
echipei. Este foarte important ca nu este un jucator care sa se planga de faptul ca nu este introdus in
primii 5. Sunt multumit de evolutiile sale ".
 Craciun, romanul de baza
 Pentru Cristi Craciun, regula cu romanul obligatoriu in teren a fost de bun augur. Extrema sibiana a fost
folosit mai des si, chiar daca a avut si el moment bune si mai slabe, Schomers spune ca s-a putut baza pe
el atunci cand a avut nevoie, in special in defensiva. Cat ii priveste pe ceilalti romani, Ban si Dohi, acestia
nu intra, deocamdata in prim-plan. Sunt jucatori tineri, dar pe care Schomers nu se poate baza intr-un
meci cu miza.
 Timp pentru Brice si Brown
 Venit la mijlocul turului, Earl Brown a reusit sa-i convinga pe conducatorii sibieni ca merita un loc in
lotul CSU si anul viitor. „Earl se acomodeaza bine. A inceput sa intre in ritmul nostru, sa invete ceea ce
jucam noi. Mai are insa nevoie de timp pentru a se acomoda perfect sistemului nostru de joc si pentru a
raspunde exact cum ne asteptam la cerintele noastre ", a explicat Schomers. in aceeasi situatie se gaseste
si Brice Kabengele, care a revenit la echipa abia de la jocul de la Pitesti.
 Un alt jucator care are nevoie de timp pentru a reintra in circuit, este Alexei Andrus. Dupa un an de stat
pe margine, din cauza problemelor legate de cetatenie, „rusul " a inceput sa joace cate putin, in finaluri de
meci, dar perioada lunga pauza isi spune inca cuvantul.
 Liderii Johnosn si Scott
 Cel mai mult il bucura pe Schomers cresterea evidenta a lui BJ Johnson. „De la meci la meci are BJ are
evolutii tot mai bune si mai solide. El este jucatorul de care echipa avea nevoie in momentele grele. Sunt
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convins ca el va fi liderul din teren al echipei ". Peter Schomers este cel putin la fel de incantat si de
Cortney Scott. „in prima parte a campionatului a fost cel mai constat jucator. Atunci cand este in teren
echipa este solida ", spune tehnicianul.
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