CSU Sibiu, uitata din nou la impartirea banilor

500 de mii de lei. Aceasta este suma primita de Consiliul Judetean de la Guvern pentru activitati sportive
si culturale in judetul Sibiu. 0 lei este suma alocata echipei de baschet CSU Atlassib Sibiu, singura echipa
sibiana aflata in primul esalon al unei competitii nationale. Guvernul s-a dovedit din nou mana larga si a
`binecuvantat` fiecare judet cu 500 de mii de lei destinati special activitatilor sportive si culturale. In
ciuda crizei economice, mai ca am spune foarte bine. Banii au fost alocati fiecarui Consiliu Judetean, care
a dispus de ei dupa bunul plac. 6 sunt evenimentele si programele care au primit finantare de la CJ din
acesti 500 de mii de lei. Pentru un bust al lui Treboniu Laurean, Consiliul Judetean a alocat 148 de mii de
lei. Adica 1 miliard 480 de milioane de lei vechi. Repet, pentru un bust. Fundatia de rugby `Bebe Boboc`
a primit ceva peste 170 de mii de lei pentru promovarea rugby-ului sibian de performanta. Echipa de
rugby este in divizia secunda si ar avea sanse la promovare in prima liga. Alte 70 de mii de lei s-au dus
spre Fundatia pentru Reabilitare Urbana ce deruleaza proiectul `Cresterea potentialului pentru Turismul
Cultural in satele din Transilvania` iar proiectul `Fundatia Sibiul Vechi` a primit 100 de mii de lei. Mai la
coada alocarilor se numara Miss Motors Romania, sponsorizata cu 9850 de lei si Festivalul Branzei si al
Tuicii cu doar 2000 de lei.
In ciuda faptului ca este singura echipa de prima liga din Sibiu care are rezultate notabile, CSU Atlassib
Sibiu nu a primit niciun leut la aceasta impartire a banilor oferiti cu generozitate de Guvern. Asta desi
CSU si-a anuntat intentia de a participa in acest an intr-o cupa europeana. In ultima sedinta a Federatiei
Romane de Baschet s-a discutat mult pe tema cupelor europene. Romania are dreptul in acest an sa
trimita in cupe 14 echipe, 8 de masculin si 6 de feminin. "La masculin, primele patru clasate ar avea drept
de joc in FIBA Eurochallenge, urmand a intra in diverse faze ale competitiei. Echipele de pe locurile 5-6
au drept de inscriere in Liga Europei Centrale, iar cele de pe locurile 7-8 in Liga Balcanica. De
asemenea, mai avem un wild-card, pentru Steaua Bucuresti, in FIBA Eurochallenge, deci iata, sunt 8
echipe eligibile. La feminin, primele patru clasate vor merge de asemenea in FIBA Eurocup, iar echipele
de pe locurile 5-6 au drept de inscriere in Liga Europei Centrale. Vom vedea cate se vor inscrie, pentru ca
de exemplu, am inteles ca CSM Satu Mare si ICIM Arad, doresc sa joace in Liga Europei Centrale, desi
clasarea lor - locurile 4, respectiv 2, le-ar permite sa mearga in Eurocup", a declarat Carmen Tocala.
Practic, CSU Sibiu, care a incheiat campionatul pe pozitia a cincea, putea participa in Liga Europei
Centrale. `Noi chiar ne-am dorit sa participam in cupele europene insa avem nevoie de bani. Ne trebuie
bani ca sa facem o echipa competitiva pentru ca nu vrem sa ne prezentam ca sa ne facem de rusine. Daca
reusim sa strangem un buget de 20 de miliarde de lei vechi atunci o sa ne inscriem in cupa`, spune Mircea
Vulc, presedintele CSU Atlassib Sibiu. Costisitoare este echipa si nu neaparat competitia in sine. In Liga
Europei Centrale se merge mult pe reciprocitate. `Practic, fiecare asigura cazarea echipei adverse.
Transportul ni-l ofera Atlassib iar baremul arbitrilor este aproape identic cu cel din campionatul intern`,
mai spune Vulc. Ultima participare a echipei sibiene in cupele europene a avut loc in sezonul 2008-2009
cand pe banca echipei se afla Peter Schommers. Atunci, studentii sibieni au fost eliminati de turcii de la
Banvit.
In cazul in care cluburile vor avea bugete care sa le permita participarea in cupele europene, Romania ar
putea fi reprezentata de CSU Ploiesti, in FIBA Eurocup sau FIBA Eurochallenge, "U" Mobitelco Cluj,
plus Gaz Metan Medias (locul 3) si Elba Timisoara (toate in FIBA Eurochallenge); CSU Sibiu (locul 5)
si BCMUS Pitesti (locul 6), in Liga Europei Centrale; Steaua Bucuresti (locul 7), wild-card FIBA
Eurochallenge; BC Mures (locul 8) in Liga Balcanica.
Cuvinte cheie: turism medias romania bucuresti atlassib cluj cazare transilvania sibiul csu atlassib
sibiu gaz metan medias salon csu sibiu arad mircea vulc bcmus pitesti csu atlassib timisoara steaua
bucuresti pitesti fundatia ploiesti sport satu mare baschet steaua judetul sibiu consiliul judetean gaz
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metan atlassib sibiu fiba competitii cupele europene bc mures festivalul branzei si al tuicii arme
petitie carmen tocala evenimente finantare elba timisoara bebe boboc csu ploiesti joc
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