
Cintean s-a �tors din Rusia - "Am primit respectul tuturor"
Argintul obtinut de nationala de handbal feminin a Romaniei la Campionatul Mondial din Rusia a fost un
succes asteptat de peste 30 de ani. Jocul formidabil al fetelor si inspiratia antrenorilor care le-au condus
de pe banca au fost decisive in toate cele noua partide incheiate cu tot atatea victorii frumoase.
Parcursul de exceptie al tricolorelor a fost urmarit pe viu, pana la final, si de directorul Clubului Sportiv
Municipal Sibiu, Viorel Cintean. Acesta se pare ca le-a tinut noroc jucatoarelor noastre, care nu au
cedat nimic pana in ultimul act. "Corbul" povesteste despre experienta unica pe care a avut-o in Sankt
Petersburg, despre cum s-a vazut evolutia romancelor din sala si despre organizarea de exceptie a
rusilor, pe care o putem copia si noi, daca Sibiul va fi gazda a Campionatului Mondial masculin din
2007.
  
  Prieten cu Gatu
  Ieri, la doar cateva ore dupa aterizarea avionului care a adus pe vicecampioanele mondiale in tara,
Viorel Cintean, unul dintre membrii delegatiei Romaniei, era inapoi la birou. Dupa doua saptamani
petrecute in Rusia, directorul Clubului Sportiv Municipal a dorit sa ia din nou pulsul activitatilor
obisnuite pe plan local. Cintean nu parea obosit dupa periplul prin fosta Uniune Sovietica, in schimb era
deja asaltat de teancuri intregi de hartii pe care trebuia sa le semneze. Intrebat daca era mai bine in
deplasare, acesta a raspuns: "Intr-un fel anume, da. Nu aveam atatea probleme si responsabilitati ca aici".
Desi obligatiile de serviciu nu conteneau sa-l solicite, a acceptat sa povesteasca pentru "Viata Sibiului"
cum a fost alaturi de echipa nationala. Prima intrebare fireasca a fost cum de tocmai el a fost in celebrul
oras rusesc. "Am fost invitat de domnul Cristian Gatu, presedintele federatiei noastre. Il stiu de foarte
multa vreme", a raspuns "Corbul". El a fost singurul caruia i s-a facut o asemenea propunere, alaturi de
antrenorul Oltchimului, Petre Berbecaru, din partea cluburilor romanesti. Cei doi au avut onoarea de a
urca in acelasi charter pus la dispozitie de presedintia tarii, la un loc cu lotul de jucatoare si staff-ul
tehnic, masorii si doctorul echipei. 
  
  Cum a fost competitia?
  Deoarece a asistat din tribuna la toate confruntarile programate la Campionatul Mondial din Rusia,
Viorel Cintean a putut sa-si faca o idee de ansamblu asupra evolutiilor tuturor formatiilor participante:
"Au fost meciuri cu adevarat de nivel mondial. Miza a fost mare, iar emotiile pe masura pentru toata
lumea. Dar am putut observa ca au fost formatii care nu puteau rezista nici macar in campionatul nostru.
Dar asa este regulamentul". Discutia se muta invariabil catre prestatia fetelor noastre, care au fost
fenomenale in cea mai mare parte a turneului. "Cunoscand fenomenul handbalistic si fiind acolo, aproape
de fete, le-am luat imediat pulsul pe durata meciurilor. Am avut emotii la fel de mari ca ale lor. Dar a fost
extraordinar ce a putut sa faca Tadici, sa le aduca pe toate la un numitor comun", a inceput Cintean. Unde
a stat izvorul ambitiei de care au dat dovada? "Toate si-au dorit enorm de mult sa castige o medalie. La un
moment dat, se faceau calcule, cu cine sa castigam, cu cine sa pierdem, ca sa mergem mai departe. Dar
nu, ele au vrut sa triumfe in toate partidele, indiferent de adversar". Unde a stat, totusi, succesul evolutiei
de exceptie a Romaniei, directorul CSM replica pe loc: "La fiecare meci am avut cate o jucatoare, cate un
lider, care a intrecut orice asteptari ale antrenorilor adversi. Cu Germania a stralucit Steluta Lazar, apoi au
fost Simona Gogirla, Cristina Varzaru sau Valentina Elisei. Nu trebuie uitata portarita Luminita Hutupan
Dinu, care a inchis poarta aproape la fiecare atac oaspete. Chiar i-am strigat o data, fiind aproape de ea: .
Au fost toate fenomenale. S-au ridicat cu adevarat la performanta pe care si-au dorit-o". Cintean a
recunoscut ca finala cu Rusia, mai ales prin prisma rezultatului, ca unica infrangere, a fost cel mai greu
meci de la CM: "Fetele ar fi vrut titlul mondial, dar asa a fost sa fie. Puteam sa jucam o suta de ani cu
rusoaicele si tot nu le bateam. Au fost prea bune. Oricum, asa cum le-a transmis seful sportului, Florian
Gheorghe, la final, ". 
  
  Au castigat respectul adversarilor
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  Viorel Cintean s-a confruntat si cu lucruri mai putin placute in primele zile petrecute in Rusia. "La
inceput, au fost multi care ne-au privit cu circumspectie pe noi, membrii delegatiei Romaniei. Cand ne
intalneau, ceilalti nu adresau nici un cuvant". totul s-a schimbat cand tricolorele au aratat cine sunt cu
adevarat: "Pe masura ce bateam echipa dupa echipa, lucrurile se schimbau. Toti ne salutau de departe
cand ne vedeau. Cei mai draguti au fost nemtii si danezii, care au fost cazati in acelasi hotel cu noi,
aceiasi care in prima faza se purtau foarte rece cu romanii. Dupa ce i-am batut, si unii si altii ne spuneau
". Cintean a simtit apropierea danezilor si a germanilor si in finala, unde "au tinut cu noi si s-au alaturat
Romaniei in tribuna". Inclusiv rusii au fost foarte amabili in salile in care a evoluat echipa noastra, "dar
s-au dezlantiut in finala. Din 25.000 de spectatori, 20.000 erau rusi, iar noi doar trei, care am fost nevoiti
sa le tinem piept", a mai spus cel care domina toate cadrele televiziunii rusesti cand era prezentata galeria
romancelor. 
  
  Sibianul a fost extrem de impresionat de orasul gazda al Campionatului Mondial. Sankt Petersburg,
citadela incarcata de istorie si cultura, nu a putut scapa delegatiei noastre, care a avut ocazia sa cunoasca o
mica parte din valorile imense pe care le adaposteste. "Am vizitat localitatea Puskin, unde se afla
complexul Ice Palace, in care am jucat finala. Am admirat gradinile publice, copiate dupa cele de la
Versailles, dar la o scara mai mica". Cintean nu a ocolit nici celebrul muzeu Ermitaj, aproape la fel de
mare ca Luvru din Franta: "Aici iti trebuie doua-trei ore ca sa intri. Zilnic este plin de turisti. Rusii au
invatat bine cum sa-si vanda marfa in domeniul turismului". O alta latura pozitiva, spune acesta, o
reprezinta cea a seviciilor: "Sunt extraordinare peste tot pe unde te duci. Lumea este extrem de amabila,
gata sa te ajute. Impresionant este ca au angajat foarte multi tineri, care cunosc mai multe limbi straine si
iti pot rezolva orice problema".
  
  Mini interviu
  Viorel Cintean nu a facut deplasarea doar in calitate de suporter al nationalei de handbal. El a fost,
totodata, spion in Rusia, unde a luat cunostinta cu modul cum au organizat gazdele acest turneu mondial.
Informattile pot fi extrem de utile in cazul in care Sibiul va fi unul dintre orasele care vor organiza
Campionatul Mondial masculin din 2007. 
  
  -Cum au organizat rusii acest Campionat Mondial?
  -Organizarea a fost extraordinara, de la un capat la altul. Cazarea, masa, felul cum au fost pregatite
meciurile, salile in care s-au jucat, totul a fost la superlativ. M-a impresionat foarte mult ca, in fiecare
dimineata cand deschideam televizorul, primul lucru care aparea pe ecran era mesajul "Nici o zi fara
sport". O dovada a faptului ca sportul este sustinut puternic in aceasta tara. 
  -Au fost si puncte negative in pregatirea evenimentului?
  -In primul rand, transportul pentru delegatii. Niciodata nu stiai cand poti avea la dispozitie un autocar
pentru iesirea in oras. Trebuia mereu sa faci o noua programare pentrua dispune de un mijloc potrivit de
deplasare. Apoi, cred ca nu s-a facut o publicitate prea mare competitiei. In oras nu eraiu decat cateva
afise care anuntau ca acolo are loc un campionat mondial de handbal. 
  -Din ce ati vazut la Sankt Petersburg, este Sibiul pregatit sa gazduiasca o competitie la acelasi nivel?
  -Da. si se pot face lucruri si mai bune. Daca largim sala Transilvania si mai gasim o sala potrivita pentru
antrenamente, eu zic ca nu vor fi probleme. Important este ca toti factorii de decizie locali sa realizeze
importanta unui astfel de eveniment sportiv si sa se implice pentru a fi totul bine. Nu iti poti permite sa
faci greseli, pentru ca vor veni multi invatati cu anumite standarde, iar daca nu faci totul ca la carte, risti
sa nu te mai viziteze nimeni. 
  
  Bogdan Branza
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