
Amintiri despre boxul sibian
Adrian Panainte a fost unul dintre cei mai promitatori pugilisti ai Clubului Sportiv Municipal Sibiu. A
luptat pentru culorile clubului sibian la trei categorii diferite, la 45-48 kg, 51-54 kg iar ultimele partide
le-a disputat la categoria 66 de kg. Dar cum viata de sportiv nu iti ofera in Romania altceva decat
impliniri sufletesti, Adrian a luat drumul strainatatii. A ajuns in Italia, unde s-a si retras din activitate.
Ultimul meci al sportivului sibian a avut loc in anul 2005, la acea vreme fiind legitimat la clubul italian
Pordenonese. Pasiunea pentru box nu s-a stins insa pentru fostul pugilist. A decis sa ramana in preajma
sportului gentlemanilor si daca nu mai poate fi in ring, a decis sa incerce sa ramana in preajma lui, ca
antrenor. 
  
  `Boxul m-a invatat sa fiu punctual, serios, disciplinat, sa iau decizii, sa fiu determinat in ceea ce fac. M-a
ajutat mult, atat in viata de zi cu zi, cat si in cea de familie. M-a ajutat sa merg inainte`, afirma Adrian. 
  
  Avea 13 ani cand, manat de o pasiune stranie pentru copiii de varsta lui, care aleg fotbalul in
detrimentul oricarui alt sport, a decis sa intre in sala de box a CSM-ului. `Sportul gentlemenilor`, asa cum
mai este cunoscut boxul, era `predat` la acea vreme de regretatul Nicu Negrea si de actualul antrenor al
sibienilor, Emil Bihorean. `Aveam, ca orice copil, visuri si idealuri. Vroiam sa fiu campion. Am ales
boxul din pasiune, mi-a placut foarte mult, iar domnii Nicu Negrea, care din pacate a trecut in nefiinta, si
maestrul Emil Bihorean mi-au dat atunci o sansa`, spune Adrian cu un zambet tintuit pe chipul luminat de
aducerile-aminte. 
  
  La 14 ani a reprezentat Sibiul in prima competitie zonala, pe care, din pacate, a pierdut-o, dar acest lucru
l-a motivat si mai mult, iar dupa trei ani de antrenamente dure, a reusit sa se claseze pe locul trei, din
peste 200 de sportivi, la finalele pe tara, de la Constanta. Dupa alti doi ani, pe cand avea 19 ani, Adrian a
plecat in Germania, cu un contract de pugilist, reusind sa stranga in Romania 46 de meciuri, majoritatea
castigate. `Maestrul Negrea ne motiva mereu, spunea ca din orice infrangere ai ceva de invatat, nereusita
era bine analizata si ti se spunea unde ai gresit. Orice infrangere ma ambitiona si nu cedam deloc. Am
pierdut numai cu campioni sau vicecampioni. N-am fost eu campion national, dar printre ei. Am fost si
raman cu fruntea sus`, adauga Adrian. 
  
  In Sibiu exista o singura sala de box, aflata insa intr-o avansata stare de degradare. Sala a fost oarecum
renovata in urma cu doi ani de zile. Sportivii au fost `mana de lucru` iar clubul a pus la bataie
materialele. Renovarea a insemnat mai degraba niste carpeli, facute dupa priceperea fiecaruia. La fiecare
ploaie, apa din sala trebuie maturata ca sportivii sa se poata concentra pe box mai degraba decat pe inot.
In acest moment, 18 sportivi, de la toate categoriile de varsta si greutate, se antreneaza zilnic in sala de
langa stadionul Municipal. Sectia de box se mandreste cu un loc patru castigat la finala de seniori si cu
locul trei castigat la Cupa Romaniei.
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