
Tentativa de record mondial, anulata
Fanii echipei de baschet masculin CSU Sibiu au anuntat, ieri, printr-un comunicat oficial, ca vor lua mai
multe masuri in semn de protest fata de arbitrajul din meciul patru al semifinalei cu campioana CSU
Ploiesti, printre care si anularea desfasurarii tentativei de record mondial din 13 iunie.

 "in urma deciziilor gresite de arbitraj care au influentat rezultatul meciului patru din semifinala dintre
CSU Sibiu si Asesoft Ploiesti, dar si in urma unor declaratii mincinoase ale oficialilor echipei ploiestene,
Asociatia «Al 6-lea jucator» a decis suspendarea oricarei forme de promovare a baschetului, in semn de
protest fata de jocurile murdare care au ajuns sa controleze sportul romanesc", se arata in comunicat. Prin
urmare, anunta reprezentantii asociatiei, se anuleaza desfasurarea tentativei de record mondial care urma
sa adune, in 13 iunie, la Sibiu, peste 1.000 de participanti intr-un singur meci de baschet. Revista CSU
Fans Magazin, prima revista din Romania dedicata exclusiv baschetului, isi suspenda aparitia pe termen
nelimitat (inclusiv pentru sezonul viitor). De asemenea, Promovarea Baschetului in Şcoli, cea mai
longeviva si constanta actiune de promovare a baschetului printre copii, se suspenda pe perioada
nedeterminata.

 Suporterii echipei ardelene afirma ca se disociaza de FR Baschet, care tolereaza practici in contradictie
cu spiritul jocului si al sportivitatii. "Rezultatul meciului de duminica dintre CSU Atlassib Sibiu si CSU
Ploiesti a fost evident viciat de decizii de arbitraj in evidenta contradictie cu regulamentul international de
baschet. Mentionam ca este a treia oara consecutiv cand in campionatul romanesc, Asesoft beneficiaza de
decizii favorabile ale arbitrilor, in faze finale ale competitiei. in sezonul 2006-2007, la disputarea finalei
cu BCMUS Pitesti, pitestenii au solicitat arbitraj international, iar in finala campionatului din sezonul
precedent, echipa U-Mobitelco Cluj a fost impiedicata sa acceada la titlu, tot in favoarea echipei Asesoft
Ploiesti. U-Mobitelco Cluj s-a retras din Cupa Romaniei, din acelasi motiv", mai sustin suporterii CSU
Sibiu.

 Acestia sunt de parere ca declaratiile tendentioase ale oficialilor ploiesteni, pe tema bruscarii lor de catre
publicul sibian, pot fi demontate cu ajutorul filmarilor de la fata locului. "in Sala Transilvania sau la
iesirea din Sala nu au avut loc niciun fel de violente la adresa membrilor echipei din Ploiesti, singurele
rabufniri ale publicului consumandu-se la finalul meciului, prin aruncarea de reviste si pahare de plastic in
directia arbitrilor partidei, dupa repetate decizii gresite care au decis rezultatul acestui meci. Nimeni
dintre suporterii sau oficialii ploiesteni nu a avut de suferit, suporterii au iesit fara probleme, iar autocarul
nu a fost atacat/vandalizat, ba chiar a fost aplaudat de multi sibieni. Orice afirmatie contrara acestei
realitati este o minciuna ordinara si solicitam probe in acest sens. Solicitam Federatiei Romane de
Baschet sa ia masuri urgente si radicale pentru curatarea acestui sport de cei care viciaza rezultatele
meciurilor. Prin aceasta, nu ne referim doar la arbitri, ci si la cei care le solicita sa arbitreze in favoarea
unei echipe", se arata in comunicat.

 in final, suporterii ardeleni solicita demisii in interiorul FR Baschet, motivand ca in fiecare an se repeta
acelasi scenariu, furturi nesanctionate la meciuri si scandaluri precedente, care au singur numitor comun -
echipa campioana CSU Ploiesti. "Noi inca mai speram ca baschetul nu se va cufunda in mocirla, ca alte
sporturi", se incheie comunicatul semnat de presedintele Asociatiei "Al 6-lea jucator" din Sibiu.

 Meciul patru al semifinalei dintre CSU Sibiu si CSU Ploiesti, care a dus scorul general al 2-2 prin
victoria campioanei in deplasare, a generat reactii din ambele tabere. Conducerea clubului sibian a
anuntat ca nu se va prezenta la meciul cinci, decisiv, in timp ce adversara a afirmat ca jucatorii si oficialii
lor au fost supusi violentelor, o declaratie similara fiind oferita si de arbitrii Banica, Olaru, Grigoras, care
au trecut in raportul de joc ca ar fi fost batuti si scuipati.
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 Partida a cincea este programata miercuri, la Ploiesti, dar pana la ora transmiterii acestei stiri, formatia
CSU Sibiu nu a anuntat daca s-a razgandit in privinta deplasarii. Daca isi va mentine pozitia anuntata
luni, CSU Sibiu va pierde meciul decisiv cu 20-0, va fi amendata cu 2.000 de euro, dar va avea drept de
joc in finala mica, in conformitate cu regulamentul in vigoare.
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