
Turneul in Ungaria, la mana Craiovei
Turneul de meciuri amicale pe care CSU Atlassib Sibiu intentioneaza sa le dispute in Ungaria intre 24-27
ianuarie, depinde de SCM U Craiova, adversarul din prima etapa a returului Diviziei A. Cum in runda
inaugurala sibienii ar juca, pe teren propriu, cu oltenii, iar urmatoarea etapa vor sta, conducerea CSU a
solicitat omologilor craioveni amanarea meciului direct, pentru 25 februarie, astfel ca CSU sa poata pleca
in Ungaria. „inca de luni am trimis o adresa echipei din Craiova, prin care solicitam amanarea partidei,
dar nu am primit niciun raspuns. Sper ca zilele astea sa ne spuna daca sunt sau nu de acord, ca sa stim si
noi ce avem de facut ", a declarat directorul Mircea Vulc.

 in cazul in care va primi intelegere din partea craiovenilor, gruparea de pe Cibin va pleca in turneu in 23
ianuarie. in Ungaria, CSU va juca trei partide amicale, cu Sordogok Sopron, Olajbanyasz Szolnoki si
Univer Kecskemeti, in 24, 25 si 27 ianuarie. „Ideal ar fi fost sa mergem acum in acest turneu, insa nu a
fost posibil pentru ca in Ungaria miercuri a inceput deja campionatul ", a precizat Vulc.
 Pana atunci insa, CSU va sustine doua meciuri de antrenament cu Gaz Metan Medias, sambata, de la ora
11, in sala Transilvania, iar miercuri, la Cluj.

 in privinta transferurilor, Mircea Vulc spune ca nu vor mai fi adusi jucatori in aceasta iarna. „Avem o
echipa omogena si nu cred ca mai este nevoie de alti jucatori. in plus, nu sunt bani ca sa mai aducem ", a
explicat oficialul sibian. Totusi, CSU a realizat un transfer in aceasta perioada. Este vorba despre Andrei
Lefter (18 ani), fiul fostului jucator al Sibiului. Acesta a fost adus dupa ce Horia Codin a fost cedat la
Steaua, in Divizia B. „Codin ne-a spus ca vrea sa mearga sa joace, chiar si in Divizia B, asa ca l-am lasat.
Despre Andrei Lefter, pot spune ca este un jucator de mare perspectiva, care poate sa joace pe oricare din
pozitiile 3, 4 sau 5. Aceasta este singura mutare pe care o vom face in aceasta iarna ", a spus Mircea
Vulc.
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