
Schomers: \&quot;Ne-au prins bine infrangerile\&quot;
CSU Atlassib a terminat turneul din Austria si Ungaria cu trei infrangeri din tot atatea jocuri, insa
antrenorul Peter Schomers nu este ingrijorat de acest aspect. Ba mai mult, tehnicianul este de parere ca
esecurile au venit chiar bine.
  „REZULTATELE din acest turneu nu conteaza, pentru ca nu se pun in clasament ", a glumit Schomers.
El a adaugat insa ca „am castigat multe meciuri in campionat si este bine cand mai vin si infrangeri, mai
ales in meciuri care nu conteaza. Venim si dupa o pauza care i-a mai deconectat pe jucatori. Ne place sa
castigam, dar este bine sa invatam sa si pierdem. Important este ca dupa aceste esecuri baietii stiu ce au
de facut, stiu unde mai au de lucrat ", a spus antrenorul.
  Referitor la turneu, Schomers crede ca in ciuda faptului ca a fost obositor, el a fost benefic pentru ca au
fost multe jocuri. „Drumul a fost foarte lung si obositor, dar este bine ca am putut sa jucam multe
meciuri. Per ansamblu, eu sunt multumit de acest turneu ".
  SCHOMERS spune ca infrangerile se datoreaza si lipsei din teren a capitanului Darnell Clavon, care
inainte de primul meci al turneului s-a accidentat si nu a mai putut fi folosit. „A contat si absenta lui, dar e
bine ca nu este nimic foarte grav. El poate sa joace fara probleme. Nici n-am vrut sa il fortam in aceste
meciuri pentru a nu risca ceva mai grav ".
  Dupa revenirea din Austria si Ungaria, sibienii isi vor continua pregatirile la Sibiu. Pana in 20 ianuarie,
baschetbalistii vor continua antrenamentele in Sala Transilvania, dupa care se vor muta in sala mica, de la
Teatru, pentru a da voie pregatirilor pentru meciul de Cupa Davis, dintre Romania si Franta, care va avea
loc in perioada 8-10 februarie. „Probabil, incepand de saptamana viitoare vom merge acolo. Vom ramane
in Transilvania pana in ultima zi in care ne este permis ", a adaugat Schomers.
  PRIMUL meci oficial din acest an va fi cel cu Gaz Metan Medias, din prima mansa a semifinalelor
Cupei Romaniei. Partida va avea loc in 19 ianuarie, de la ora 18,30, la Medias, si urmeaza sa fie
transmisa in direct de postul de televiziune Telesport.
  Dupa acest meci, in prima etapa a campionatului, CSU va juca din nou la Medias, cu Gaz Metan, dupa
care, in 2 fabruarie este programat primul joc pe teren propriu, cu CS Targoviste, in sala CSŞ.
  Programul meciurilor televizate de Telesport:
  Cupa Romaniei
  Sambata 19 ianuarie, ora 18:30:
  Gaz Metan Medias - CSU Atlasib Sibiu
  Duminica 20 ianuarie, ora 18:30:
  Rapid Bucuresti - BCMUS Pitesti
  Miercuri 5 februarie, ora 18:30:
  CSU Ploiesti - Dinamo Bucuresti
  Campionatul National:
  Sambata 26 ianuarie, ora 16:00:
  CSU Ploiesti - CS Otopeni
  Sambata, 2 februarie, ora 16:00:
  Elba Timisoara - BC Tg. Mures
  Sambata, 9 februarie, ora 17:00:
  BC Tg Mures - U Mobitelco Cluj-Napoca
  Duminica, 10 februarie, ora 18:30:
  Rapid Bucuresti - Dinamo Bucuresti
  Vineri, 15 februarie, ora 18:30:
  BC Tg. Mures - Gaz Metan Medias
  Duminica, 17 februarie, ora 16:00:
  CSU Atlassib Sibiu - Dinamo Bucuresti
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