
Peluza Sud: `Trup si suflet pentru Vointa`
CSU Vointa a surprins pe toata lumea cand, dupa un baraj de promovare venit pe nepusa masa, a jucat de
la egal la egal cu cea mai galonata echipa din fotbalul romanesc, Steaua Bucuresti, si a parasit terenul
neinvinsa. 
  
  Prima etapa a trecut cu bine, desi au fost niste mici probleme de organizare, inerente daca ne gandim ca
acum doua luni sibienii nici macar nu cutezau sa viseze la Liga I. Insa abia acum urmeaza greul! In fata
Vointei sta un an competitional in care `mica echipa ardeleana`, asa cum a fost catalogata de mai marii
fotbalului romanesc, are timp berechet sa demonstreze ca promovarea nu a fost doar un accident. 
  
  Insa, ce ar fi o echipa de fotbal fara suporteri, fara o galerie? Fotbalul aduce bucurie, naste pasiuni si
trebuie jucat pentru cineva. Ca orice echipa de fotbal, Vointa are parte de sustinatori de ocazie, atrasi de
numele echipei adverse, tribunele gem de VIP-uri din lumea politicii si nu numai, care au aparut ca
ciupercile dupa ploaie dar de abia dupa ce echipa a reusit promovarea, dar cei care sunt mereu trup si
suflet langa echipa raman fanii adevarati. Acei fani care, indiferent de rezultatul unui meci sau de liga in
care joaca echipa, stau langa ea, sustinand-o asa cum stiu ei mai bine. Unii dintre ei s-au organizat intr-o
mica, dar puternica galerie si sunt cunoscuti sub numele de `Peluza Sud`. La momentul actual, nucleul
dur al galeriei sibiene este format din doar 30 de suporteri, cei care au fost mereu langa echipa, la bine si
la greu. Acestora , desigur, li se alipesc si fanii care au simtit `gustul` galeriei dupa barajul de promovare,
jucat impotriva celor de la Sageata Navodari, dar si suporteri ajunsi la varsta a doua sau chiar a treia. De
exemplu, la primul meci din actualul campionat, cel cu Steaua, in galerie au fost peste 500 de suporteri.
Multi dintre ei au fluturat steaguri si esarfe cu insemnele clubului, lucrate chiar de ei. 
  
  Cea mai democratica galerie din Liga I 
  
  Vointa are, probabil, cea mai democratica si pasnica galerie, deoarece dintre suporteri nimeni nu-si
asuma statutul de lider. Deciziile sunt luate de comun acord, iar propunerile pentru deplasari, scandari sau
proiectele viitoare sunt triate la intalnirile saptamanale ale galeriei. Nimeni nu actioneaza `de capul lui`,
iar tot ce tine de galerie si de componentii ei reprezinta subiectele de interes pentru fiecare membru in
parte. `Peluza Sud` este o galerie atipica, total diferita de galeriile echipelor din Liga I. Spre deosebire de
acestea, in galeria sibiana sunt interzise scandarile rasiste si injuraturile la adresa conducerii, a jucatorilor
sau a oricarei alte echipe. Rivalitatile se consuma doar pe teren, fanii acceptandu-si statutul de a fi pe
stadion pentru a-si incuraja echipa de suflet. Nici consumul de seminte sau fumatul pe stadion nu-i
multumeste, iar daca ar fi dupa ei, acestea ar fi interzise, deoarce stadionul are de suferit. In contrast cu
galeriile marilor echipe, suporterii sibieni nu-si doresc sa puna presiune pe conducere, in vederea
obtinerii unor beneficii pentru componentii galeriei, lasand mingea in terenul acesteia. Unii spun ca o fac
din orgoliu, altii din dorinta de a fi independenti, insa vocea majoritatii inclina spre a nu transforma
galeria intr-o alta componenta in care trebuie pompati banii gruparii care si-asa sunt putini. 
  
  Insa, ca in orice comunitate de fani, si galeria sibiana are rivalitatile ei locale, inamicul public numarul
unu fiind Gaz Metan Medias. De altfel, una dintre primele asteptari pe care fanii din galerie le au de la
favoritii lor este aceea de a bate Mediasul in meci direct, atat acasa, cat si in deplasare. Frustrarea lor
deriva din faptul ca Gazul a avut parte de promovare din partea presei sibiene, pe cand Vointa avea
aparitii sporadice in cotidianele din Sibiu. Acum, asa cum spun ei, a venit momentul revansei, deoarece,
dupa promovare, toata atentia a inceput sa se indrepte spre echipa de pe Municipal. 
  
  Pata de culoare sau partea frumoasa a galeriei este reprezentata de cele zece sau 15 fete, prezente meci
de meci pe locurile rezervate suporterilor infocati. Unele dintre ele rivalizeaza cu succes cu baietii, in
ceea ce priveste puterea si dorinta de incurajare a echipei favorite, deoarece, asa cum spun ei, viata de
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suporter si iubirea pentru o echipa nu face discriminari in functie de sex. 
  
  Asteptarile? Fara blaturi! 
  
  Prima victorie contabilizata de suporteri, dupa promovarea in Liga I, a fost decizia de pastrare in postura
de antrenor a lui Alexandru Pelici, deoarece, spun ei, echipa avea nevoie de continuitate. Antrenorul se
bucura de sprijinul total al galeriei, el fiind considerat `omul potrivit la locul potrivit`. In ceea ce priveste
transferurile, fanii sunt intelegatori cu conducerea Vointei, considerand ca cea mai importanta decizie este
aceea de lasa destinul echipei in mainile omului care, pana la urma, poate fi tras la raspundere pentru
rezultatele acesteia, Alexandru Pelici. Totodata, `Peluza Sud` saluta directia adoptata de conducere,
aceasta mergand in continuare pe mana jucatorilor care au facut posibila promovarea istorica. 
  
  Contrar aparentelor, principalele asteptari pe care suporterii le au de la echipa antrenata de Alexandru
Pelici este aceea de a se salva de la retrogradare. Apoi, din ratiuni ce tin de istoria campionatului
romanesc de fotbal, fanii le cer jucatorilor determinare, modestie si, poate cel mai important, `sa nu faca
blaturi!!!` 
  
  `Investitorii, unde sunt investitorii?` 
  
  Daca ar fi sa gasim un minus legat de club, cel indicat de galeria sibiana ar fi, cu siguranta, cel al
neimplicarii in viata echipei a `oamenilor cu bani` din Sibiu. Insa, acum ca Vointa a ajuns sa joace
meciuri directe cu Steaua, Dinamo sau Rapid, fanii spera ca macar unul sau doi dintre sibienii cu
posibilitati financiare sa isi doreasca sa finanteze echipa. Acestia nu fac nici un fel de discriminare, bazata
pe simpatiile sau antipatiile personale, si cred ca si o finantare din partea Primariei ar fi binevenita,
deoarece multe echipe din primul esalon fotbalistic se regasesc in aceasta situatie. Nici presedintele
gruparii, Ioan Hambasan, nu este uitat, deoarece el este unul dintre cei care poate sa-si asume meritele
promovarii in Liga I. Dar, asa cum afirmau unii dintre componentii galeriei, acesta este singur, iar pentru
a rezista in prima competitie fotbalistica a tarii iti trebuie asigurat un buget aproximativ egal cu cel al
adversarelor. 
  
  O galerie cu multe planuri de viitor 
  
  Cei din `Peluza Sud` spera ca planurile lor de viitor o sa se inmulteasca, odata cu promovarea echipei in
prima liga a fotbalului romanesc. Suporterii si-au facut antrenamentul in ligile inferioare, iar printre
proiectele lor se numara conceperea unei reviste care sa contina informatii despre echipa, deplasari,
adversare sau chiar despre fani. Pe langa aceasta, pentru ca cererea este foarte mare, mai au in plan si
scoaterea spre vanzare a unor esarfe si fulare cu insemnele echipei, lucrate manual, de catre componentii
galeriei. La sfarsitul campionatului nici componentii echipei sibiene nu vor fi uitati! Asa cum s-a
intamplat si la finele campionatului trecut, cand Vointa era in Liga a II-a, pentru jucatori este pusa la cale
o premiere, constand in dvd-uri cu poze si filmulete facute pe parcursul campionatului. 
  
  Iubirea lor pentru echipa sibiana a ajuns la cote astronomice, odata cu promovarea in prima liga a
fotbalului romanesc, deoarece, asa cum spun ei, `Sibiul merita o echipa in elita fotbalului din Romania,
iar Vointa are toate atuurile pentru a fi acea echipa`. Suportul adus echipei nu se rezuma doar la
scandarile si la atmosfera de pe stadion, fanii ducand numele echipei si pe mult mediatizatul site de
socializare, Facebook, unde Vointa Sibiu are pagina proprie. De altfel, dupa promovare, numarul de
like-uri primite de echipa sibiana s-a triplat. Pe langa aceasta, suporterii au creat si un site dedicat
exclusiv informatiilor despre echipa de pe Municipal, site care, desigur, poarta numele galeriei sibiene,
`Peluza Sud`. 
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  Principala tinta a `Peluzei Sud` este aceea de a aduce cati mai multi suporteri in sanul galeriei, dar
trierea se va face in functie de seriozitatea `candidatilor` si de iubirea acestora fata de echipa. Acest lucru
este doar o masura de precautie pe care fanii si-o iau pentru a elimina din start eventualii suporteri de
ocazie. In acest sens, in maxim o luna de zile va lua nastere si o asociatie inregistrata la Tribunal,
asociatie a fanilor sibieni pentru suporterii de pretutindeni ai Vointei. Insa, Emil, Silviu, Radu, Alexandra
si ceilalti `nebuni frumosi` care fac parte din `Peluza Sud` promit ca nu se vor opri aici, deoarece ei
traiesc prin si pentru C.S.U. Vointa Sibiu.

Cuvinte cheie: medias  romania  poze  hamba  bucuresti  sibiul  gaz metan medias  campionatul  fotbal
vip  steaua bucuresti  radar  accident  baraj  steaua  petitie  suporteri  gaz metan  stadion  liga i  csu vointa
vointa sibiu  dinamo  galerie  finantare  ioan hambasan  catalog  seriozitate  reviste  pat  sibienii  subiecte
fun  dvd  miere  vara  tribunal  steaguri  personal  asocia  csu voin  mici
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