
Incepe campionatul de rugby
Campionatul de rugby reincepe in data de 21 martie iar CSM Sibiu e pe locurile fruntase in liga secunda.
Florin Troanca, antrenorul rugbystilor pastreaza sperante pentru un loc cat mai sus la finele
campionatului, in ciuda faptului ca situatia financiara a echipei nu s-a schimbat prea mult fata de anul
trecut. Proiectele depuse de club, pentru echipa de rugby au fost aprobate iar banii primiti sunt: 12.000 lei
de la Consiliul Local si 30.000 lei de la Consiliul Ludetean. `Suma totala pe care o avem anul acesta este
de 45 mii de lei dar noi am avea nevoie de 280 de mii pentru a acoperi toate cheltuielile. Deocamdata
putem acoperi doar transportul, cu ceea ce ni s-a dat. Suntem in discutii cu mai multe societati sa ne mai
ajute si pe noi cu o finantare insa nu stim care va fi raspunsul pana la urma`, a spus Florin Troanca. Chiar
daca nu se scalda in bani, echipa a mai lucrat un pic la partea de imagine. Sportivii au in retur un rand de
echipament de culoare rosu/negru iar in viitor, se va mai face un rand de echipament de culoare
galben-rosu, cu finantare de la o firma din Sibiu. Desi vrea o clasare pe unul dintre primele locuri, CSM
nu are ca obiectiv promovarea in acest an. Iar randul Diviziei A vine doar peste doi ani. `Obiectivul
ramane clasarea in primele locuri in retur si formarea unui nucleu pentru a ataca in doi ani, prima liga`, a
mai sus antrenorul. Din pacate, situatia vestiarului echipei ramane neschimbata. Sportivii au vestiarul
intr-o rulota veche de cand lumea, amplasata in apropiere de terenul `Bebe Boboc` din Valea Aurie. Iar
sportivii vor face acelasi drum de acolo pana la Bazinul Olimpia pentru a face dus dupa meciuri sau
antrenamente. Momentan, conducerea negociaza cu un finantator pentru a obtine pentru rugbysti o rulota
moderna cu trei compartimente, dintre care unul sa fie pentru dusuri. Si, tot in viitor, se doreste crearea
unei tribune pentru fanii care vin la meciuri.
  
  Unul dintre amfitrionii echipei, Claudiu Arion vorbeste despre echipa si despre meciurile care vor fi in
turul si returul campionatului. `Avem o deplasare grea la Baia Mare. Este o echipa buna si va fi foarte
greu. Noi suntem increzatori, suntem pregatiti, avem forta necesara, speram sa castigam pentru a ne da
curaj in meciul de acasa`, a spus Arion. Chiar daca echipa este tanara, unul dintre componentii ei, Claudiu
Mitocaru, a fost curtat de Stiinta Botosani in pauza de iarna, insa acesta nu a plecat. Lotul este format din
35 de sportivi si anume: stalpi: Alex Muntean, Daniel Padureanu, Bogdan Marginean si Alex Butnaru;
stalp/tragator: Dan Toma Dragomir, Bogdan Tint, Eduard-Gavril Bors, Ionus Kun si Calin Negrea; linia
II si III: Claudiu Enacica, George Banciu, Ioan Ungureanu, Petru-Visarion Vingarzan, Dorin Platon,
Marcel Lapadus, Florin Tronaca, Silviu Manduc, Adrian Flecsariu si Daniel Tatu; mijlocas la gramada:
Claudiu Arion, Andrei Hornet, Calin Fugigi; mijocas la deschidere: radu Amariei; centru: Marius Nedelcu
si Claudiu Mitocaru; aripa: Claudiu Raulea, Vasile Craciun, Andrei Mora, Adrian ilie, Cosmin Barbu,
Bogdan Schuller, Eugen Giurgiu si Virgil Craciun. Seria Vest din care face parte CSM Sibiu este
alcatuita din C.F.R. C.S.U. S.C.M. Brasov, C.S. Universitatea Alba Iulia si C.S.S.2 Baia Mare. Primul
meci de acasa va fi pe 27 martie cu CSS 2 Alba Iulia.
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