
Livia Sava: `Era normal ca domnul Pelici sa joace defensiv`
Livia Sava se numara printre consilierii locali care au sustinut saptamana trecuta acordarea de la bugetul
local a aproape un milion de euro echipei Vointa Sibiu. Livia Sava este membru PDL. Si femeie. Ca sa ne
convingem ce stiu femeile despre fotbal, am luat-o la intrebari. Si am avut o mica surpriza. 
  
  Reporter: Cand ati fost dumneavoastra, personal, ultima oara pe Stadionul Municipal din Sibiu? 
  
  Livia Sava: Personal, ultima oara am fost cu elevii cand sustineau proba de educatie fizica la
Bacalaureat. Si am mai fost cu o zi inainte de marele meci, ma refer la primul meci din Liga I al echipei
Vointa, am fost sa vad concret ce lucrari se fac, cum se lucreaza, cum arata, care este starea stadionului
unde ii primim pe amatorii de sport din Sibiu. Deci merg destul de des pe Stadionul Municipal si o sa-mi
un obicei de a merge si mai des pentru a vedea cum arata. Am constatat si degradarea stadionului, si pana
la urma este normal, ca si o casa nelocuita, se degradeaza. Cred ca este extraordinar ca acum i se da
uitilitatea pentru care pana la urma el a fost construit. Stadionul este patrimoniul sibienilor. 
  
  Rep.: In Liga I in general nu prea este obisnuit pentru o doamna sa mearga pe stadion. 
  
  L. S.: Eu am facut sport, nu mi se pare ceva deosebit. 
  
  Rep.: Considerati ca stadionul din Sibiu este un loc decent, unde se poate merge cu familia? 
  
  L. S.: Da! Mai ales dupa cum s-au comprtat sibieniii la primul meci ne da speranta ca ne vom reveni si
vom arata ca suntem o societate civilizata si nu vor recurge la acte reprobabile care sa ne faca de rusine.
Din acest motiv ii si sustinem atat de mult. 
  
  Rep.: Nu credeti ca a jucat putin cam prea defensiv domnul Pelici la meciul cu Steaua? 
  
  L. S.: Eu cred ca era normal totusi sa abordeze meciul in aceasta maniera,vorbim despre primul meci in
Liga I si cu o echipa care totusi ramane o echipa de top, cu o istorie in spate pe care o stim cu totii. Era
normal sa adopte deci o asemenea tactica. Un scor egal in prima confruntare de Liga I si cu Steaua este
extrem de onorabil si tactica a fost foarte buna. 
  
  Rep.: Cu timpul si pe masura capatam meciuri in picioare credeti ca am putea juca mai ofensiv? Poate sa
visam la un sistem 4 – 3 – 3? 
  
  Livia Sava: Absolut! Categoric! Sunt convinsa ca cei responsabili vor face analizele necesare si vo
stabili strategiile in functie si de adversarul cu care joaca. 
  
  Rep.: Credeti ca la golul lui Tatu poate fi o suspiciune de ofside? 
  
  L. S.: Nu, in niciun caz. S-au vazut clar reluarile la televizor, nu poate fi cazul. Eu am vazut meciul la
televizor si chiar regret ca din niste motive personale nu am putut ajunge la stadion, altfel eram acolo. 
  
  `Cati spectatori vin la spectacolele de balet si cati au venit la fotbal? Consideram ca marea majoritate
merg la fotbal. Noi am incercat sa-i convingem pe ceilalti consilieri de utilitatea proiectului de hotarare,
dar am observat o retinere. Mai ales femeile au o retinere fata de acest sport`, Livia Sava, consilier local
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