
Impresionat de Allianz Arena
Pentru organizatorul de competitii al FC Sibiu, Vasile Armenean, Sarbatorile de iarna peste care tocmai
am trecut au fost cu totul speciale. Impreuna cu sotia Anne Marie, el si-a petrecut Craciunul si
Revelionul la rude, in Germania. 
  
   "Cumnatul meu m-a tot rugat sa mergem acolo. De 15 ani i-am tot promis ca o sa ajungem, iar acum am
reusit, in sfarsit" , spune fostul fotbalist. Pentru el, prezenta in Germania nu se putea incheia fara a trece
pe la cel mai modern stadioan din lume, Allianz Arena, noua  "casa"  a celor de la Bayern Munchen. 
"Este absolut incredibil. Cuvintele sunt insuficiente pentru a descrie ceea ce am vazut acolo. Nu stiu ce as
putea spune ca m-a impresionat mai mult, pentru ca totul este aproape inimaginabil. Nu credeam ca se
poate construi asa ceva. Trebuie sa vezi cu ochii tai pentru a intelege si a-ti putea da seama de maretia
constructiei" , povesteste Armenean.  "De la parcari subterane cu 10.000 de locuri, pana la suprafata de
joc, totul iti da impresia ca esti intr-o alta lume. Sub tribuna oficiala sunt zeci de magazine si restaurante,
iar ultimul nivel al tribunelor, aflat la aproximativ 70 m altitudine, isi ofera o vizibilitate incredibil de
buna. De multe ori ma intrebam cum reuseste un spectator aflat pe ultimul rand al unui mare stadion, sa
vada ceva. Acum am primit si raspunsul. Tribunele sunt construite in asa fel incat nivelul al treilea vine
chiar deasupra terenului.Ca o comparatie, de pe ultimul rand al Allianz Arena se vede la fel de bine ca de
pe ultimul rand al stadionului Municipal din Sibiu" , explica nea Vasi. 
  
  Ghete de 65 de euro pentru junior
  
  Sungura amintire pe care Vasile Armenean o are de pe Allianz Arena este o pereche de ghete pe care i
le-a cumparat fiului sau Marius.  "Am vrut sa-i aduc o pereche de ghete de firma, asa ca am ales un
model Adidas, albastru cu dungi albe, care au costat 65 de euro. Acum, nu mai ramane decat ca el sa
munceasca si sa ajunga fotbalist" , spune Armenean, despre fiul sau. 
  Marius este inca junior, insa de anul trecut a intrat in pregatire cu echipa mare a lui FC Sibiu, in acest
moment aflandu-se in cantonament, sub comanda lui Adi Vasai. 
  
  La mana concernelor
  
  Fotbalul actual are nevoie de tot mai multi bani. Cand vine vorba de ridicarea unui nou stadion, nici
macar echipele de top din Europa nu se pot descurca doar cu propriile bugete. Marile concerne joaca, in
asemenea situatii, rolul principal. Din ce in ce mai multe echipe vor sa-si construiasca stadioane noi, mai
moderne si mai incapatoare in locul celor vechi. Pentru a-si putea duce la indeplinire planurile, oficialii
cluburilor apeleaza la generozitatea sponsorilor. Acestia se implica, dar pretind, in schimb, ca noua arena
sa le poarte numele, pe o durata variabila, pana cand clubul va inapoia suma investita de sponsor. Scopul
principal al acestor acorduri este publicitatea
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