
Aproape falite, dar in Liga I
Cu CSU Vointa doar in Divizia C, fotbalul sibian pare la pamant. Si, pentru suporteri, chiar este. Vorbim
de fotbalul masculin, pentru ca cel feminin sta mult mai bine, cel putin pe hartie.
  Echipa de fotbal feminin FC SMEF Inter este in primul, dar si singurul esalon al Romaniei. "Din cauza
mentalitatii oamenilor, fotbalul feminin nu este deloc incurajat. Oamenilor le este frica sa-si trimita fetele
la acest sport din cauza unor posibile accidentari. Ba chiar mai rau, parintii vin cu fetele de 18 tinandu-le
de mana. Ganditi-va ca la 22 de milioane de oameni, cat are tara asta, sunt doar 400 de legitimari la
fotbal feminin. Pe cand in alte tari numarul legitimarilor este triplu, la numai cateva milioane de
locuitori. Teama de schimbare, de noutate duce la neincurajarea fetelor sa practice fotbal", a spus Mihaita
Stanescu, antrenorul Interului feminin.
  Echipa sta foarte prost financiar. Fetele nu primesc niciun ban, ba mai mult, echipamentele de joc sunt
imprumutate de la baietii de la scoala de fotbal. "Cand am plecat la Craiova sa jucam, inainte cu o zi
baietii au avut meci. Am spalat sorturile seara dar nu au avut timp sa se usuce pana a doua zi cand
plecam. Nu am avut ce sa fac decat sa le tin pe bordul autocarului sa se usuce ca sa aiba fetele cu ce sa
joace. Si transportul ne da mari batai de cap. Autocarul il conduc eu cand mergem in deplasari, eu sunt ca
un tata pentru fete. Federatia Romana de Fotbal ne deconteaza transportul cu 1,8 lei pe kilometru parcurs.
Daca avem meci la o distanta de 250 de kilometri ne da gratis o masa. Dar, in general nu plecam asa
departe si fetele vin de acasa cu mancare", a povestit Stanescu.
  In ciuda tuturor impedimentelor, sibiencele se descurca bine in prima divizie, iar unele sunt la un pas de
echipa nationala. Alexandra Flesariu a jucat deja un meci la nationala, in Portugalia. Si celelalte jucatoare
au fost luate in vizor pentru prima reprezentativa.
  Echipa de fotbal feminin nu duce lipsa nici de spectatori. "La Craiova au fost 5 spectatori dintre care
doar unul era cunoscut de-al fetelor. La Sibiu vin multi oameni, rude, presa. Sunt multumit de public", a
mai spus Stanescu. Dupa primele trei etape, FC Inter sta destul de prost in clasament, cu trei infrangeri si
un loc 11 din 12 echipe. Insa optimismul exulta. "Noi speram speram la un loc in primele opt la sfarsitul
campionatului. La noi este bine pentru ca nu poti pica in liga a doua daca termini campionatul pe ultimul
loc pentru ca nu exista o a doua liga", mai adauga antrenorul.
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