
CSM Sibiu - "Nu juc� handbal profesionist"
Aceasta este concluzia la care a ajuns directorul echipei de handbal feminin CSM Sibiu, Viorel Cintean,
dupa partida pierduta, sambata trecuta pe propriul teren, in fata celor de la Astral Posta Calnau, scor
29-39. Dupa opinia oficialilor formatiei sibiene, jucatoarele au facut mai mult figuratie pe teren, fiind
vadit inferioare din punct de vedere tehnico-tactic. Antrenorul Gheorghe Badeanu ar putea fi inlocuit de
altcineva din debutul returului. 
  
  Plecate cu speranta ca vor izbuti un rezultat favorabil, jucatoarele CSM-ului isi anuleaza, etapa cu etapa,
orice sansa de evitare a retrogradarii. Elevele lui Gheorghe Badeanu s-au poticnit lamentabil in fata unui
adversar, ce-i drept accesibil. Deloc intr-o forma buna si usor timorate, sibiencele nu le-au creat nici un
fel de probleme oaspetelor. Ba mai mult, inca din debutul primei reprize, diferenta pe tabela de marcaj
crestea vizibil intre cele doua combatante. Nu mai mult de 15 minute au fost nevoie pentru ca Astral
Posta Calnau sa-si asigure un avantaj pe care, pana la finalul partidei, l-au pastrat. Dupa cele prima
repriza, handbalistele CSM-ului au intrat la vestiare cu un handicap de 10 goluri, scorul fiind 13-23.
  Desi erau conduse cu o diferenta considerabila, jucatoarele sibiene au incercat, din repriza secunda, sa
restabileasca egalitatea. Insa, fara succes. Oaspetii au facut tot ce-au vrut pe teren, iar replierea
dezorganizata si ratarile succesive ale handbalistelor de la CSM au constituit ingredientele sigure pentru
ca acest meci sa devina istorie. Un fapt interesant si deloc placut a fost iuteala cu care unele dintre
jucatoarele Sibiului ripostau cu ostentatie la indemnurile antrenorului, ignorandu-l practic. De altfel,
avantajul oaspetilor s-a conservat pana la finele disputei, sibiencele asiguradu-si, cu demnitate, o noua si
usturatoare infrangere, scorul final fiind 29-39. 
  Urmatoare confruntare a formatiei CSM Sibiu va fi in deplasare, in aceasta sambata, in compania celor
de la Silcotub Zalau, ocupanta pozitiei secunde in clasamentul la zi. Echipa sibiana pastreaza  "lanterna
rosie"  a campionatului, cu o singura victorie din 12 partide disputate.
  
   "Nu avem antrenor si nici echipa" 
  Dezamagit total de evolutia de pe teren, directorul CSM Sibiu, Viorel Cintean, ameninta cu masuri
drastice la echipa. Primul pe lista sa se gaseste antrenorul Gheorghe Badeanu, caruia nu i se poate imputa
decat faptul ca are o atitudine mult prea toleranta in relatia tehnician-jucator.  "Nu avem echipa de
handbal profesionist si nici antrenor. La intrunirea consiliului de administratie al sectiei de handbal a
clubului nostru se va decide daca Badeanu va mai ramane. Exista posibilitatea ca, din retur, sa avem alt
antrenor" , a declarat, cu o usoara indignare, oficialul clubului.
  Ca o replica la afirmatiile directorului de club, tehnicianul Gheorghe Badeanu pare resemnat de o
eventuala schimbare a sa. Insa, are si o doza de scepticism:  "Nu cred ca Cintean are bani sa aduca un alt
antrenor. si daca va aduce totusi pe altcineva, atunci e foarte bine" , precizeaza Badeanu. Intrebat daca are
vreun repros la adresa sa dupa seria neagra a rezultatelor, antrenorul a raspuns:  "Nu pot sa ma evaluez
singur" .
  
   "Nimeni nu a jucat bine"    
  Dincolo de toate problemele intalnite la echipa, este evident pentru oricine care a vizionat cel putin o
repriza din aceasta partida ca handbalistele din Sibiu ar putea gasi o portita de scapare de la retrogradare. 
"Nimeni nu a jucat bine. Toate jucatoarele au facut greseli. Nu au inca experienta necesara, dar cred ca in
cativa ani echipa va deveni competitiva" , a caracterizat tehnicianul fetelor prestatia de sambata trecuta. 
"Suntem prea mici pentru un razboi asa de mare. Noi jucam pentru a ne ridica nivelul, chiar daca vom
retrograda. Vom fi o echipa mai buna" , spera Badeanu.
  
  Iulian PAMPU
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