
FC Sibiu - Fotbal masculin
Nevoia stringenta de fotbal a sibienilor, care ani buni, pina in 1997, fusesera " rasfatati " prin evolutii
incantatoare, in sportul-rege, de clubul-fanion al municipiului de pe Cibin, F. C. Inter Sibiu, detinatoare
inclusiv a unui trofeu international (Cupa Balcanica) a determinat autoritatile locale ca dupa "
sucombarea " team-ului amintit sa se implice si in fenomenul fotbalistic din resedinta judetului omonim.
Asa a luat fiinta-in toamna anului 2003-echipa orasului, FC Sibiu, al carui presedinte de onoare a fost
desemnat chiar primarul municipiului, Klaus Werner Johannis. Vicepresedinte si totodata manager al
clubului a fost ales un apropiat al edilului-sef, Werner Keul. 
 În primele doua sezoane echipa pregatita de Jean Gavrila a facut, efectiv furori in esaloanele inferioare.
Astfel, dupa ce a fost " achizitionat " un loc in cel de-al treilea esalon, in anul infiintarii, echipa avea sa
ajunga, in sezonul urmator, sa se bata pentru promovarea in esalonul de elita al fotbalului romanesc.
Beneficiind de aportul unui nucleu de jucatori extrem de experimentati (Marian Nicolau, Cosmin Stoica,
Claudiu Moldovan, Lucian Cotora, Ovidiu Maier, Doru Dudita, Cristian Corfar) cu care lucrase la
conjudeteana Gaz Metan Medias, Jean Gavrila-un specialist in promovari cu echipe " anonime " - avea sa
creeze o echipa pe care doar jocurile de culise au impiedecat-o sa " urce " pana in Divizia A. 
 Dupa ce a ratat la " mustata " posibilitatea confruntarii cu " granzii " fotbalului romanesc, in favoarea
echipei Pandurii Tg. Jiu, team-ul de pe Cibin a avut parte de un regres incredibil, pe cat de fulminanta
fusese pana atunci ascensiunea sa. Tot in decurs de numai doi ani, echipa, promovand un management
pagubos (vanzarea de jucatori si schimbarea antrenorilor pe…banda rulanta), avea sa ajunga pana in cel
de-al patrulea esalon, motiv pentru care, la finele anului 2007, aceasta s-a si desfiintat. Evident, dupa ce
mai fusese cumparat o data un loc in Divizia C, de la Soda Ocna Mures. Conducatorii echipei au
preferat-asa cum se spune-sa o " ucida " cu mainile lor, inainte ca ea sa intre definitiv in anonimat.

Cuvinte cheie: FC Sibiu fotbal masculin

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/FC+Sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fotbal+masculin

