
A purtat noroc \&quot;nationalei\&quot; lui Tadici
Direcorul Clubului Sportiv Municipal Sibiu, Viorel Cintean a revenit la sfarsitul saptamanii trecute
dintr-un periplu de doua saptamani in Suedia. Acesta a fost invitat de catre conducerea Federatiei Romane
de Handbal pentru a face parte din delegatia de 36 de persoane ce a insotit cele doua reprezentative de
seniori a tarii la barajele de calificare pentru Mondiale. Cintean a fost din nou, ca si acum doi ani, in
Rusia, ca un talisman norocos pentru elevele lui Gheorghe Tadici. Şeful CSM a povestit pentru Ziarul de
Sibiu experienta traita in Peninsula Scandinavia. 
  
  Reporter: Domnule Cintean, ati purtat iarasi noroc nationalei feminine, care a obtinut calificarea inca din
tur, in Suedia (25-16, in deplasare si 24-24, in retur, la Rm.Valcea-n.r.). 
  Viorel Cintean: Asa se pare. De fapt, chiar si domnul Gatu (presedintele FRH-n.r.) a insistat sa vin si,
mai mult, a spus ca nu pot lipsi nici la Mondiale, in decembrie. Eu spun ca i-am batut clar pe suedezi la
capitolul galerie. Spectatorii de acolo stateau doar pe scaune si aplaudau ca la teatru. Nu au acest spirit al
competitiei in sange. 
  Rep.: Cum s-a vazut echipa lui Gheorghe Tadici din tribune? 
  V.C.: Fetele au jucat foarte bine, exact. Se vede avantajul de a fi majoritatea colege la echipa de club. Au
vrut neaparat sa se califice si si-au pastrat tonusul de competitie pana la final. Cred ca au sanse mari sa
joace din nou finala, depinde doar de adversarele din fazele eliminatorii. Nu cred ca vom bate nici de
aceasta data Rusia daca nimerim cu ea. 
  Rep.: Nu putem spune acelasi lucru despre baieti, care au pierdut clar o saptamana mai tarziu, cu 36-25,
pierzand orice sansa de a merge la turneul final. 
  V.C.: Baietii parca nu au vrut. Am vazut o lipsa clara de daruire. Noi, cei din galerie, urmarisem anterior
cele doua partide de verificare ale sudezilor cu danezii, le pregatiseram toate statisticile de care aveau
nevoie si nimic. Prea multe greseli au facut, mingi aruncate aiurea singur cu portarul, pase in aut sau la
picior, parca erau adversari intre ei. 
  La ani lumina departare 
  Rep.: Ati avut timp in acest sejur sa faceti si altceva in afara de handbal. Cum vi s-a parut Occidentul? 
  V.C.: E drept, am avut zile dedicate vizitelor prin Suedia, am ajuns chiar si in Danemarca. Ne-am axat in
special pe obiectivele ce tineau de sport. A fost ceva ce nu vezi in Romania. Am mers in sate si comune
din Suedia care dispuneau de sali polivalente, o multime de terenuri de tenis, fotbal si bazine de inot
acoperite. Toate sustinute de comunitatile locale. E si normal sa apara astfel generatii intregi de sportivi la
un numar mic de locuitori cat au tarile scandinave. Şi la noi factorul uman este bine reprezentat, insa, din
pacate, nu avem baza materiala pentru a face sport in adevaratul sens al cuvantului. Mai avem foarte mult
pana sa ajungem acolo. 
  
  Handbalul si voleiul, in ceata 
  
  Viorel Cintean s-a referit si la situatia actuala a echipelor de handbal si volei din oras. La aproape doua
luni de la incheierea campionatelor interne, niciuna dintre cele doua formatii ale CSM Sibiu nu este
sigura de continuarea aventurii in Romania. Pana in acest moment, nimeni nu s-a aratat dispus sa
investeasca sumele necesare mentinerii formatiilor CSM si CSM-CSS in competitiile de varf. Mai ales
handbalul, care a promovat in aceasta primavara in Liga Nationala si ar putea sa nu se inscrie in
campionat, deoarece ca nu exista fondurile obligatorii realizarii unor transferuri de marca pentru
mentinerea in primul esalon. ,,La volei, au venit deja la noi doua jucatoare de la Penicilina Iasi, dispuse sa
semneze, dar cum pot sa le promit eu o mie de euro pe luna daca nu-i am? ", a explicat, cu tristete, Viorel
Cintean.
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