
Tunurile pe Otopeni
CSU Atlassib merge doar la victorie astazi, pe terenul formatiei CS Otopeni. Antrenorul Bogdan Spanu
spune ca a pregatit impreuna cu jucatorii o aparare inedita, care sa elimine piesele de rezistenta ale
gazdelor, Fiegi, Santana si Hill. 
  
  O nou promovata care a pus serioase probleme tuturor adversarilor din prima divizie, CS Otopeni este
din nou adversara sibienilor in campionat. Daca in tur, pe parchetul salii Transilvania, clavon et co. s-au
impus cu 100-83, de aceasta data, intalnirea directa se anunta cu mult mai dificila. Nu numai prin prisma
faptului ca partida se va juca in deplasare, cat mai ales prin lotul intarit cu care se prezinta gazdele in fata

  ,,universitarilor" . Fata de meciul din toamna, la CS Otopeni a venit Eric Fiegi, un pivot american de
2,07 metri, extrem de periculos sub panou, care, alaturi de mai vechii angel Santana si Devon Hill,
reprezinta principalul pericol pentru defensiva sibiana in aceasta seara.    
  
  Surprize pregatite pentru Otopeni
  Baschetbalistii lui CSU s-au pregatit in ultimele doua zile pentru dificila confruntare de la Otopeni.
Intensitatea nu a fost una foarte ridicata, deoarece pe sibieni ii mai asteapta un joc sambata, cu Valcea,
insa toti jucatorii sunt conectati la importanta partidei. Mai mult chiar, galben-albastrii au pregatit si o
surpriza gazdelor. ,,Sper sa nu mergem de pomana la Otopeni. Vrem neaparat sa castigam. Pentru
aceasta, am pregatit si o aparare noua, pe care o vom aplica daca va fi cazul" , a dezvaluit Bogdan Spanu.
Antrenorul 
  ,,universitarilor"  spune ca a studiat DVD-urile cu ultimul joc al adversarilor, sambata, in deplasarea de
la Elba, unde au pierdut foarte greu (88-98), si echipa este pregatita sa stopeze cele mai importante piese
din angrenajul oponentilor. ,,Trebuie sa gasim metodele potrivite pentru a-l anihila pe Fiegi. Pe ceilalti
doi, Hill si Santana, ii cunoastem deja si baietii stiu ce au de facut in fata lor. Intalnim o echipa cu un lot
forte valoros, insa nici noi nu suntem mai prejos. Mergem la victorie" , a incheiat Spanu. 
  
  Alta etapa cu derbiuri
  Cel mai echilibrat din ultimii ani, campionatul actual face ca mai multe etape din finalul sezonului
regular sa ofere derbiuri importante pentru stabilirea clasamentului inaintea play-off-ului. Si runda
intermediara de astazi propune cateva inclestari pasionante. In afara duelului dintre CS Otopeni si CSU
Atlassib, meciuri tari se mai disputa la Targu-Mures, acolo unde se joaca meciul locurilor 3-4, intre BC
Mures si Elba Timisoara, la Cluj, unde are loc unul dintre ,,clasicele"  diviziei A, U Mobitelco-Dinamo, la
Pitesti, unde este pus in joc un loc in play-off, intre BC Arges si Gaz Metan Medias, dar chiar si la
Valcea, unde formatia din localitate si Rapid se bat pentru evitarea ultimelor doua locuri ce aduc
retrogradarea.  
  
  2% pentru baschet
  Incepand cu luna februarie, angajatorii au inceput sa elibereze angajatilor fisele fiscale 210 aferente
anului 2006, privind impozitul retinut. Codul fiscal ofera posibilitatea salariatilor de a directiona,
preferential, doua procente din impozitul catre stat spre o organizatie non-guvernamentala. Asociatia
suporterilor sibieni ai echipei CSU Atlassib Sibiu, ,,Al 6-lea jucator" , ii asteapta pe cei care sunt aproape
de echipa orasului si de organizatia creata de fani sa depuna cat mai multe cereri pentru a acorda sprijin
material initiativelor laudabile de anul trecut, ce se vor derula si in viitor: coregrafii, programul 
  ,,Promovarea baschetului in scoli" , editarea revistei ,,CSU Fans Magazin"  si multe altele. 
  Cererile trebuie depuse pana la data de 15 mai la administratiile financiare din localitatea de domiciliu,
impreuna cu fisa fiscala in fotocopie. Documentele pot fi depuse si prin posta, la urmatoarea adresa:
Administratia Financiara, Calea Dumbravii, nr. 28-32. Cererea o puteti gasi si accesand link-ul
http://csufans.sibiul.ro/viewtopic.php?t=1517, la care trebuie anexata si fisa fiscala in copie. Pentru alte
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detalii puteti suna la numarul de telefon 0727/92.72.32. Puteti urmari unde sunt cheltuiti banii trimisi spre
Asociatie atat pe site-ul www.csufans.ro, cat si prin e-mail, la cerere. 
  
  Etapa 22 (7 martie)
   
  CS Otopeni - CSU Atlassib Sibiu  
  BC Rm.Valcea - Rapid Bucuresti
  BC Tg. Mures - Elba Timisoara  
  ,,U"  Mobitelco - Dinamo Bucuresti 
  Asesoft Ploiesti - West Petrom   
  CSM Oradea - CSU Brasov  
  BCMUS Pitesti - Gaz Metan Medias 
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