
Handbalistele sibiene, condamnate la mocirla
in ciuda faptului ca a reusit sa promoveze in Liga Nationala, echipa de handbal CSM Sibiu s-a reinscris in
Divizia A, din lipsa banilor. 
  
  Judetul Sibiu are cel putin 10 milionari in euro. Cel putin conform Topului 300 realizat de revista
Capital. Pentru ca in realitate sunt mai multi. Iar aici nu punem la socoteala societatile cu capital strain
din Sibiu cu cifre de afaceri de cateva zeci de milioane de euro anual. Unii dintre ei contribuie din plin la
viata social-sportiva a judetului Sibiu. Companiile de gaz din Medias sponsorizeaza echipele de fotbal si
baschet din municipiul de pe Tarnava. Atlassibul si Poliflexul baga bani frumosi in echipa de baschet de
la Sibiu. Phoenix Mecano Plastic si Atlanta Ind. investesc in Atletic Sibiu. insa lista se cam opreste aici.
Dintre cei 10 milionari de Top 300 din Sibiu, unul singur contribuie la dezvoltarea sportiva a judetului.
Iar rezultatele se vad. Trei echipe se zbat inutil in Divizia C la fotbal, una in B incearca de ani buni sa
ajunga in prima liga. Echipele de baschet trag la locuri de mijloc de clasament. CSM Sibiu a reusit sa
promoveze in Liga Nationala la Handbal, insa nu are fondurile necesare pentru a se lupta in prima divizie
romaneasca. Şi s-a intors la mocirla din care de abia scapase. 
  
  Promovare inutila
  
  La finalul sezonului 2006 – 2007, doua echipe au promovat direct in Liga Nationala la handbal. Din
seria Est a promovat CSM Sf. Gheorghe, cu un bilant de 20 de victorii, un egal si trei infrangeri. Seria de
Vest a trimis spre prima divizie echipa CSM Sibiu. Cu 18 victorii si sase infrangeri, sibiencele au revenit
in Liga Nationala. insa doar pe hartie. Pentru ca in fapt, sibiencele au fost nevoite sa lase liber locul din
prima divizie si sa revina in Divizia A, de unde tocmai promovasera. in pauza competitionala, conducerea
CSM a cautat cu disperare o solutie pentru finantarea echipei. La un moment dat, se purtau discutii de
finantare cu investitorii de la Cetate Deva, care pareau interesati de preluarea echipei sibiene. Din plan
facea parte si revenirea lui Marcel Şerban la carma echipei din Sibiu. Din pacate, aceasta varianta a
cazut, iar sibiencele s-au vazut din nou in punctul din care au plecat. Dupa un an de eforturi care a dus la
promovare, CSM s-a intors in Divizia A. „Am renuntat la locul din Liga Nationala si ne-am inscris din
nou in Divizia A, ca sa nu fim nevoiti sa desfintam echipa ", spune Viorel Cintean, presedintele CSM
Sibiu. Pentru a fi ramas in Liga Nationala, CSM Sibiu ar fi avut nevoie de un buget de circa 350 de mii de
euro, care sa fie investit in transferul de jucatoare si in achitarea salariilor acestora. insa nimeni nu a fost
dispus sa investeasca aceste fonduri intr-o echipa care a promovat pe prima scena a handbalului
romanesc. „Vom ramane in Divizia A si vom folosi bugetul pe care clubul il are la dispozitie. Pana nu
vom reusi sa ne producem pe plan local o echipa buna pentru Liga Nationala nu are sens sa stabilim ca
obiectiv promovarea. Problema este ca baza de selectie in Sibiu este redusa iar scoala sportiva nu are
echipe de viitor ", mai spune Viorel Cintean. 
  
  Milioane bagate si in handbal
  
  Daca pana acum patru-cinci ani, echipele de handbal romanesti se descurcau cu bugete modeste, ultima
perioada a adus o explozie si in acest sport. Dupa ce a transferat jumatate din nationala de handbal a
Romaniei, Oltchim Ramnicu Valcea are acum un buget de circa 2 milioane de euro, iar Rulmentul Brasov
si Jolidon Cluj sunt si ele pe aproape in ceea ce priveste finantarea echipei.
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