
Vulc: Mergem cu sansa a doua la Pitesti
CSU Atlassib porneste cu sansa a doua in partida cu BCMUS Pitesti, din etapa a 8-a a Diviziei A la
baschet masculin, este de parere directorul executiv al echipei, Mircea Vulc. „Chiar daca palmaresul
intalnirilor directe ne este favorabil, in meciul de sambata gazdele au prima sansa. Au o echipa buna, dar
noi nu vom merge cu aripile ridicate, ca gaina la jumulit. Vom incerca sa castigam ", a spus oficialul
sibian.
 Mircea Vulc sustine ca nu poate evalua, in acest moment, unde se afla CSU in comparatie cu celelalte
echipe, insa considera ca nivelul campionatului este unul mai scazut decat cel precedent. „Regula cu sapte
straini a facut ca in campionatul nostru sa apara multi jucatori slabi, asa cum a fost si cazul lui Chad Bell,
de la noi. Eu cred ca nivelul este mai scazut decat anul precedent ". Vulc a mai spus ca desi Peter
Schomers a ratat unul din obiective, castigarea Cupei Romaniei, nu se pune problema ca el sa fie
indepartat de la echipa. „Primul obiectiv a fost ratat, iar pentru campionat, in prima faza este de a intra in
play-off. Oricum, sub locul trei la noi nu exista prime de obiectiv ", a dezvaluit Mircea Vulc.

 Earl Brown, viitoarea achizitie?
 Mircea Vulc a mai spus ca cel mai probabil saptamana viitoare va ajunge la Sibiu inlocuitorul lui
Denaryll Rice. Foarte probabil ca acesta sa fie americanul Earl Brown, jucator care poate evolua atat pe
pozitia 1 cat si 2. Brown s-a nascut in 19 martie 1978 si are 188 cm. El a evoluat in NCAA Loyola
Illinois (1999-2000), Ungaria, Belgia, Polonia, Elvetia, iar pentru trei sezoane la Queluz Sintra
Patrimonio, in Portugalia. in sezonul 2007-2008 a jucat pentru BBC Nyon in Elvetia. Cel mai bun sezon a
fost 2004-2005 cu 18.6 pct pe meci, 5.2 pase decisive, procentaje 62.2 la 2 p., 35.4 la 3p. si 82.1 la libere.
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