
Liga I? De ce nu?
Vointa Sibiu este singura echipa neinfranta din Seria B2 a Ligii secunde. Cu trei victorii si patru egaluri,
inaintea partidei cu Alro Slatina, Vointa pare sa aiba forta de a face pasul spre prima liga a fotbalului
romanesc. 
  
  Inca de la inceputul sezonului Vointa Sibiu respira seriozitate. Intr-un fotbal romanesc plin de mocirla,
de datorii si de scandaluri inutile, Vointa se numara printre singurele echipe care nu au niciun cent
datorii. Nici la jucatori, nici la stat, nici la forurile superioare ale fotbalului romanesc. Iar o balanta pe
zero iti da o siguranta nesperata. Proaspat promovata din al treilea esalon, Vointa probabil ca nu speria pe
nimeni inaintea debutului de campionat. Dar rand pe rand, punctele socotite pe hartie n-au fost obtinute si
in teren. Pana la urma, Vointa n-a mai fost prada usoara la care se asteptau restul echipelor din liga
secunda. 
  
  Alexandru Pelici a reusit sa creeze la Sibiu o echipa competitiva din toate punctele de vedere. Vointa nu
exceleaza in ofensiva dar are o aparare betonata indiferent de numele adversarului. Rand pe rand,
`superputeri` ale Ligii B, au trebuit sa recunoasca faptul ca Vointa nu este o echipa de batut doar cu
blazonul. Nici Unirea Alba Iulia, nici Mioveniul, nici FC Arges n-au reusit sa invinga echipa sibiana. Iar
cifra 0 in dreptul infrangerilor indeamna la mai mult decat o simpla prezenta in Liga B. Indeamna la
promovare. `Avem o echipa bunicica, dar inca nu putem vorbi de promovare`, spune Marius Lungu,
presedintele clubului Vointa. 
  
  Cat de departe e promovarea? 
  
  Revenirea Sibiului in primul esalon dupa prea multi ani in care Sibiul nu a avut fotbal la cel mai inalt
nivel depinde de bani. Iar cifra nu este una foarte mare pentru capacitatea financiara a Sibiului. O infuzie
de 2-300 de mii de euro in echipa in pauza competitionala din iarna ar putea oferi suficienta forta Vointei
incat sa poata ataca promovarea. `Am mai avea nevoie cam de doi jucatori buni ca sa putem emite
pretentii. Am pornit la acest drum cu obiectivul locurile 3-10. Dar daca se poate, de ce nu?`, mai spune
Marius Lungu. `Pe langa fondurile pe care le avem acum cred ca am mai avea nevoie de 2-300 de mii de
euro ca sa putem justifica schimbarea obiectivului si sa tragem la promovare. O sa vedem exact cum ne
clasam la finalul turului iar la iarna putem sa ne gandim daca ridicam stacheta`, crede acesta. Iar semnale
bune deja exista. Primaria s-a aratat de acord sa sprijine echipa in cazul in care rezultatele sunt bune. 
  
  Ramane neinvinsa 
  
  Nici Alro Slatina nu a reusit sa invinga echipa lui Pelici. Meciul disputat in devans, vineri, pe
Municipalul sibian s-a incheiat la egalitate, 0-0. Oltenii nu au reusit sa isi creeze in 90 de minute nicio
ocazie foarte clara in timp ce sibienii au fost la un pas sa inscrie dupa sutul lui Popa, din lovitura libera.
Mingea s-a dus, din pacate, in bara transversala. Ambele echipe sunt implicate si in Cupa Romaniei.
Oltenii dau piept cu Dinamo in timp ce Vointa va juca impotriva singurei echipe neinvinse din Liga I, FC
Timisoara. Cu 3 victorii si cinci egaluri Vointa Sibiu ocupa in acest moment locul IV, la un punct in
spatele echipei Alro Slatina, care are insa un meci in plus disputat. 
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