
Vulc: &quot;Nu mergem in excursie&amp;#8221;
Ultima etapa a sezonului regulat este una lipsita de emotii pentru baschetbalistii de la CSU Atlassib.
Jucatorii lui Peter Schomers si-au asigurat locul doi inaintea ultimei runde, in care joaca la Tg. Mures,
echipa pe care ar putea sa o intalneasca si in primul tur al play-off-ului.
 Tehnicianul sibian este tentat sa-si odihneasca majoritatea jucatorilor care au dus greul in acest sezon,
pentru a-i avea proaspeti pentru meciurile din play-off. „Avem ceva probleme de sanatate, iar in functie
de cum se vor simti jucatorii vom vedea daca ii vom folosi la Tg. Mures. Important este ca ei sa fie apti
pentru partea a doua a sezonului. Practic, pentru noi campionatul incepe din nou. Tot ce a fost pana acum
trebuie lasat in urma ", este de parere Schomers.
 Directorul CSU Mircea Vulc spune ca desi partida este una fara o miza prea mare, echipa va merge la
victorie. " Este adevarat ca pentru noi nu este important acest meci, dar nu inseamna ca nu vrem sa
castigam. Este posibil ca Triplett (foto) sa nu joace, pentru ca nu vrem sa-l fortam inutil, dar daca vor sa
isi ia primele, jucatorii trebuie sa invinga. Nu ne intereseaza cu cine vom juca in play-off. Avem trei
variante: Tg. Mures, Gaz Metan sau Dinamo. Din punct de vedere al distantei, am vrea sa evitam
Bucurestiul ", a spus Vulc. Acesta spera ca primul tur sa se incheie pentru sibieni in doua meciuri. "
Indiferent cu cine vom juca, vrem sa avem doua victorii rapide, pentru a evita si al treilea joc ". Acesta a
mai spus ca o dovada a faptului ca echipa a jucat bine in acest campionat o reprezinta si numarul
meciurilor televizate ale CSU. Gruparea sibiana este lider in acest clasament, cu 13 jocuri.
 Primul tur al play-off-ului se va desfasura in 17, 20 si 24 aprilie.
 Pana la play-off, CSU va mai avea de disputat final-four-ul Cupei Romaniei, cu CSU Asesoft, in 12-13
aprilie, iar 14 este programat All Star Game-ul, ambele evenimente urmand sa aiba loc la Ploiesti.
 Partida de la Tg. Mures va fi sambata, de la ora 18,30, in direct la Telesport.
 Probleme pentru Gaz Metan

 Mult mai delicata este situatia in care se afla Gaz Metan Medias. Elevii lui Horia Rotaru si-au
compromis sansele de a termina sezonul regulat mai sus de locul sase, in urma infrangerii surprinzatoare
de la Valcea, din etapa precedenta. Pentru a incheia pe locul sase, si sa evite astfel o confruntare cu
Asesof Ploiesti sau CSU Atlassib in primul tur, mediesenii sunt obligati sa invinga Rapid, iar Dinamo sa
piarda la Ploiesti, la fel ca si Tg. Mures, in meciul cu Sibiul.
 Jocul Gaz Metan – Rapid va avea loc duminica, 06 aprilie, de la ora 16,00, in direct la Telesport.

 Ultima etapa (05 aprilie):
 CS Otopeni - U Mobitelco Cluj
 ELBA Timisoara - CSM Oradea
 CSU Ploiesti - Dinamo
 BC Tg. Mures - CSU Sibiu
 BCMUS Pitesti - CSU Brasov
 Gaz Metan - Rapid
 BC Rm. Valcea - BC Targoviste
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