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Spectacol de gala pentru BC Timba,
prezentarea lotului din primul sezon
al diviziei A in fata campioanei Africii
Articol de: Sport7.ro
<div class="itemFullText">

Primul meci al BC Timba din Timisoara impotriva africanilor de la Etoile
Sportive du Sahel a fost o mica dezamagire pentru echipa gazda. Noua
echipa promovata in prima liga a fost invinsa la o diferenta de 11 puncte
de echipa venita de pe continentul african. Meciul a fost deschis de
cantaretul local Eli si de un mic spectacol oferit de catre majoretele de la
BC Timba.</p>

Inceputul meciului a fost dat de catre:Huckaby Huckaby-nr7, Bosko
Stojakovici-nr8, Petru Czmor-nr15, Jordan Glynn-nr24 si Chief
Kickingstallionsims Jr-nr42 din echipa timisorenilor, iar din echipa
africana: Mestiri Moez-nr4, Nouhli Anor-nr8, Ben Romdhan Makremnr9,Kelly Thomas-nr11,Maoua Atef-nr12.</p>

In prima perioada a meciului "ursii" au incercat sa le tina piept celor de la
Etoile care au condus cu doua puncte diferenta lasand ca scor final la
pauza 21-23, imediat dupa pauza "ursii timisoreni" nu s-au lasat mai
prejos si au revenit in conducere prin cosuri exceptionale, dar au mai
avut mici pierderi ce ii faceau pe africani sa aiba un avantaj de 1-2
puncte; pana la urma a doua perioada a meciului s-a terminat cu un scor
de 43-42 pentru BC Timba.</p>

Bucuria timisorenilor s-a spulberat in a treia perioada a meciului cand
africanii au preluat conducerea si au incheiat cu un punct diferenta
lasand urmatorul scor 58-59. In ultima perioada a meciului timisorenii au
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facut tot posibilul sa preia conducerea si au si reusit pentru o scurta
perioada dupa inceperea ultimei reprize de joc, iar imediat au venit la
conducere cei de la Etoile care au finalizat jocul printr-o victorie si o mica
dezamagire pentru Timba 71-82.</p>

Sunt si aspecte pozitive dupa meciul de prezentare din 10.09.2012.In
perioada urmatoare timisorenii vor reusi sa urce in clasament cu usurinta
daca vor depune acelasi efort de azi si prin adaugarea unei motivatii
bune. Nu doar ca sa confirme in teren prin prestatie pe viitor, in ciuda
faptului ca primul lor meci au jucat impotriva "gladiatorilor" africani nu a
fost un meci destul de usor pentru timisoreni si presimt ca va urma sa
vedem un meci intre BC Timba Timisoara-BC Timisoara dar din pacate
nu acum deoarece din 6 octombrie timisorenii imbracati in negru-auriu
au de-a face cu cei de la SCM CSS Craiova.</p>
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