
CSM Sibiu a promovat, dar risc�desfiintarea
Dupa victoria clara de duminica, 37-21 cu DWAR Craiova, CSM Sibiu si-a asigurat inclusiv matematic
promovarea in Liga Nationala de handbal feminin. Indiferent de rezultatele ultimelor trei etape din acest
sezon, jucatoarele sibiene nu mai pot fi ajunse in clasamentul ligii secunde, in tentativa lor de a reveni pe
prima scena, dupa un an de pauza. Din pacate, echipa nu dispune de lotul si de banii necesari pentru a
face fata unor echipe de nivel international, precum Oltchim, Rulmentul sau ,,U"  Jolidon. In cazul in care
nimeni nu va dori sa investeasca in perioada imediat urmatoare la CSM, antrenorul emerit Gheorghe
Badianu este decis sa renunte, ceea ce va duce sigur la desfiintarea formatiei. <br />  <br />  Ceea ce se
preconiza inca de la inceputul sezonului ce sta sa se incheie, echipa de handbal CSM Sibiu si-a asigurat
intoarcerea in Liga Nationala a Romaniei. In ciuda catorva mici sincope ori a unor arbitraje potrivnice in
derbiurile Seriei Vest, LPS Slatina si Universitatea Resita nu au putut emite pretentii in fata sibiencelor,
care au readus municipiul de pe Cibin pe harta principala a handbalului din Romania. Meciul care a
stabilit in totalitate indeplinirea obiectivului a avut loc duminica, in sala Transilvania. In ciuda unui
arbitraj scandalos al cuplului muresean Alina Muntean-Mirabela Zsido, care a reusit sa enerveze
deopotriva ambele echipe, gazdele au dominat fara recurs pe oltence inca din prima repriza, pe care au
terminat-o cu un avantaj de 11 goluri, 20-9. Repriza secunda, stricata total de neexperimentatele arbitre, a
fost mult mai echilibrata, insa scorul final, 37-21, vorbeste suficient despre superioritatea sibiencelor.
Pentru CSM au marcat aproape toate jucatoarele din lot, folosite de antrenorul Gheorghe Badianu in acest
joc: Voicu 9, Duca 7, Codreanu 7, Serban 4, Mihaese 3, Enasut 2, Duta 1, Moldovan 1, Ristea 1, Luca 1,
Timofte 1. De remarcat ca au revenit in primul ,,sapte"  conducatorul de joc Simona Duta si interul stanga
Ioana Serban, absente aproape o luna din cauza unor accidentari. <br />  <br />  <b>Salvati CSM-ul! 
</b><br />  Fara sa aiba un lot foarte puternic, dar alcatuit din jucatoare extrem de ambitioase, CSM a
reusit o promovarea logica in Liga Nationala. Paradoxal, evenimentul mult asteptat nu creaza bucurie, cum
este firesc, ci, din contra, foarte multa ingrijorare. Lipsita de suport financiar decent, fara posibilitatea de
a face in aceasta vara achizitii pentru consolidarea efectivului, CSM Sibiu risca sa aiba aceeasi soarta ca
si anul trecut, cand a cazut in liga a doua, fiind un simplu sparring partner pentru echipele cu pretentii din
primul esalon. Oficialii clubului sibian deja isi fac probleme pentru soarta echipei, deoarece nimeni nu se
arata interesat sa sustina cu bani o formatie ce poate aduce performante mari Sibiului. In conditiile in care
nu se va putea realiza minimul necesar pentru o participare onorabila din toamna, antrenorul Gheorghe
Badianu este hotarat sa paraseasca banca tehnica. Ceea ce, in conditiile in care nu exista bani pentru
angajarea unui antrenor valoros, inseamna in proportie de 99% desfiintarea echipei. Ziarul de Sibiu
sustine echipa CSM Sibiu in dorinta acesteia de a supravietui in handbalul romanesc si cheama pe toti cei
pasionati de sport sa sprijine inalta performanta. <br />  <br />  <b>,,Cine ajuta CSM-ul?"  </b><br /> 
Reporter: Domnule profesor Badianu, ati reusit ceea ce v-ati propus, si anume promovarea in Liga
Nationala.<br />  Gheorghe Badianu:Aveti dreptate, CSM este deja promovata in prima liga. Am vrut sa
dam tuturor peste nas si sa demonstram ca putem realiza acest lucru cu banii foarte putini pe care i-am
avut. Felicit fetele pentru ca m-au ascultat si au reusit acest lucru. Dar greul abia acum incepe. Suntem
singura echipa care nu dispune de un sponsor. Cu banii de acum si cu actualul lot, nu putem face fata in
Liga Nationala. <br />  <br />  Rep.: Nu sunt in acest moment promisiuni ca veti fi sprijiniti pentru la
anul?<br />  G.B.: Nici macar una. Poate reusim acum, cu sprijinul dumneavoastra, al presei, sa
sensibilizam pe cineva si sa ne ajute financiar. Daca nu se arata nimeni interesat, poate ca nu meritam o
astfel de echipa in Sibiu si nimeni nu va plange daca se va desfiinta. Unii dau spaga serios pentru a
promova si nu reusesc, iar noi, care am facut-o pe propriile forte, sa nu putem evolua in A? Cine ajuta
CSM-ul?<br />  Rep.: Din punctul de vedere al lotului, de cate jucatoare ar mai avea nevoie CSM pentru
a rezista in Liga Nationala?<br />  <br />  G.B.: Avem nevoie in primul rand de un portar. Nimeni nu stie
ca Lavinia Diaconeasa a aparat intr-un picior, fiind accidentata. Acum e obligata sa se opereze si va lipsi
mult din echipa. Apoi, am avea nevoie de inca 3-4 jucatoare. Fetele actuale joaca mai mult pentru a reusi
sa-si termine facultatea, dar nu vor face fata primei ligi. Macar daca am reusi sa aducem inapoi acasa
jucatoarele care au plecat pe la alte echipe, cum sunt Tudorache sau Daciana Curtean. <br />  <br /> 
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Rep.: Exista riscul ca vreuna dintre jucatoarele actuale sa paraseasca Sibiul in aceasta vara?<br />  G.B.:
Singura Oana Duca este imprumutata de la Cetate Deva, dar ea nu vrea sa plece si este posibil sa continue
cu noi. Era bine daca aveam 2.500 de euro sa o cumparam. La ce echipe o doresc in lot, Galatiul, Deva,
Romanul, peste doi ani, cand termina facultatea, o vindeam la pret dublu. Ioana Serban sigur nu pleaca.
Ea este abia in primul an de facultate si, in plus, e sibianca, nu vrea sa-si paraseasca familia. <br />  <br />
 Rep.: Daca nu se rezolva tot ce spuneti ca este obligatoriu pentru a rezista in prima liga, ce veti face?<br
/>  G.B.: Sigur las echipa. Iar daca eu fac pasul inapoi, echipa se va desfiinta. Numai un nebun ca mine
sta sa antreneze, cu titlul de emerit, pe salariul unui antrenor de categoria a doua. Oricine ar veni, cere
masa, casa, plus minum o mie de euro salariu. De unde sa aiba clubul banii astia? Daca nu vrea nimeni
handbal in prima liga, facem altceva, ne apucam de taekwondo sau alt sport. <br />  <br />  Bogdan
BR�Z�
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