
Final de tur pentru sportul sibian (I): Noroc cu Vointa
Turul campionatului s-a incheiat pentru multe echipe sibiene. Majoritatea se lupta pentru a scapa de
retrogradare in timp ce cele care se lupta pentru promovare sau, cel putin, ocuparea unui loc decent in
campionat sunt extrem de putine. Pe primele locuri in topul `scuzelor`, lipsa banilor si, implicit, a unui lot
performant. Putine echipe au reusit sa urce pe primul loc si sa se mentina la acel nivel pana in ultima
etapa. CSU Vointa, echipa de fotbal din Divizia C se poate lauda ca are cele mai bune rezultate, dintre
toate echipele sibiene. Elevii lui Marius Baciu au reusit sa urce pe primul loc dupa o disputa apriga la
mijlocul turului cu Bihorul Beius. Incet, incet s-au distantat si au incheiat turul cu 42 de puncte, la o
distanta de 6 puncte fata de urmatoarea clasata FC Campia Turzii. "Suntem multumiti de parcursul pe
care l-a avut echipa dar, la o analiza impreuna cu conducerea, am constatat ca mai sunt unele lucruri pe
care le mai putem face pentru a merge mai bine", a spus Cornel Stanila, directorul general al CSU Vointa
Sibiu. Echipa actuala nu ii va mai avea in lot pe Ghindaru care a plecat in Singapore si pe Foro care a
devenit liber de contract si cel mai probabil va ajunge chiar la rivalii de la FC Campia Turzii. Sunt pe lista
de transferuri: Florin Dambean, Ilie Musuroia, Sagau, Popa Adrian, Daniel Iancu, Adrian Carstean,
Claudiu Vlad, Iacob Razvan. Flavius Boroncoi se afla in discutii pentru a fii atat jucator cat si antrenor
secund iar Eugen Beza este in discutii pentru a semna un contract pe 6 luni pentru postul de antrenor
secund. Pentru anul viitor, Cornel Stanila spera la un joc mai bun si mai multi spectatori la meciuri.
Pentru returul de campionat, Vointa negociaza cu cu noua jucatori. Echipa de volei feminin, CSM-CSS
Terezianum Sibiu nu sta foarte bine la final de tur. Cu toate ca mai sunt cateva etape, voleibalistele nu au
prea multe reusite in jumatatea acestui sezon. Momentan ocupa pozitia a X-a, cu doar doua victorii. "Ca
si obiectiv, nu prea am reusit sa ne urmarim in totalitate planurile pentru ca nu am batut la Cluj. Cu lotul
pe care il avem, obiectivul ramane salvarea de la retrogradare. Daca reusim sa aducem jucatoare in iarna,
insa nu sunt sigur de nimic pana nu vad pe cineva cu acte in regula, o sa incercam sa ne clasam in primele
opt echipe. Deocamdata nu puteam vorbi nimic. In retur sper sa castigam cu Focsani, Mioveni si Cluj si,
daca se poate, in cat mai multe meciuri dar, am spus, am nevoie de un lot competent", a spus Paul
Bogdan, antrenorul echipei de volei feminin. Echipa se afla in clasament intre Ior Bucuresti si U Cluj. Pe
primele locuri in sezonul 2009/2010 se afla Metal Galati urmata de Tomis Constanta si Dinamo
Bucuresti. Tot codasa este si echipa de fotbal feminin, FC Inter, care se afla pe locul 11 la finele turului.
Divizionara A nu a reusit decat doua victorii si un egal insa structura echipei este subreda pentru ca
fotbalistele azi sunt, maine nu mai sunt. "Sunt multumit de evolutia fetelor, nu stiu daca se putea mai bine
dar, momentan, nu ne intereseaza pozitia in clasament. A fost destul de greu pentru ca nu am avut un lot
stabil, fetele se cunosc doar de jumatate de an si mai ales nu avem bani. Pe cand celelalte echipe au
bugete enorme, nici nu ne putem compara cu ele", a spus Mihaita Stanescu, antrenorul fetelor de la FC
Inter. Nereusitele se trag tot din lipsa banilor, fara de care nu se poate forma un nucleu de jucatoare care
sa traga la performanta. "Pentru anul viitor ne dorim o echipa mai buna, sa nu mai facem acele greseli din
tur. Si imi doresc foarte mult sa vina toate fetele la antrenamente, sa ne adunam si sa formam si noi o
adevarata echipa. Daca ne pastram asa, iar in plus sa mai aducem cateva fete, eu zic ca in doi-trei ani o sa
ne luptam pentru Liga Campionilor, chiar daca avem acest buget mic. O sa reusim", a mai spus
antrenorul. Pe primul loc in clasamentul diviziei A de fotbal feminin se afla Sporting Craiova cu 31 de
puncte, urmata de FC Municipal Tg. Mures cu 30 de puncte si CFF Cluj-Napoca cu 25 de puncte. La
capitolul realizari, rugbystii de la CSM Sibiu sunt mandrii sa ocupe locul II la final de tur. Sportivii au
jucat in Cupa Romaniei, Seria Vest si au terminat pe locul II, in spatele celor de la Arsenal Targoviste.
"Sunt multumit de echipa mea si de evolutia pe care am avut-o in Cupa Romaniei, Seria Vest. S-a
observat de la inceperea turului ca jucatorii au crescut foarte mult, atat la nivel de parte defensiva cat si la
partea ofensiva. Daca nu am fi pierdut cu Alba Iulia poate ca eram pe primul loc insa jocul pe care l-am
facut a fost frumos. Pot sa spun ca acest tur nu a fost deloc usor, insa baietii s-au descurcat foarte bine, au
legat bine jocul", a spus Florin Troanca, antrenorul CSM Sibiu. Inainte de a reincepe campionatul, vor
avea loc alegeri, iar echipele vor fi impartite in noi grupe, deci, exista posibilitate ca CSM Sibiu sa nu
mai faca parte din Seria Vest. "In retur sper ca vom juca mai bine si vom reusi sa ocupam locul I", a
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incheiat Troanca.

Cuvinte cheie: cluj-napoca  csm sibiu  constanta  bucuresti  cluj  alba iulia  fotbal  liga campionilor
dinamo bucuresti  audi  radar  craiova  galati  sport  seria vest  terezian  mioveni  eugen  csu vointa sibiu
cupa romaniei  vointa sibiu  dinamo  u cluj  csu vointa  stanescu
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