
Primaria da 1,3 milioane lei pentru Vointa
Fotbalul este marele castigator al Agendei Sportive din acest an, finantata de Primaria Sibiu. Echipa
Vointa va primi 1,3 milioane lei pentru participarea la turul si returul Campionatului National al Ligii I de
fotbal, pentru juniori si seniori. Anul trecut, clubul sibian de fotbal a fost cofinantat de la bugetul local cu
suma de 300.000 lei, iar finantarea mai mare de anul acesta vine in urma promovarii in Liga I.
  
  "Am incercat, ca in acest an, sa sprijinim si mai mult evenimentele sportive care care au avut un mare
impact asupra publicului. Fotbalul, baschetul, voileiul si chiar karatele dar si sporturile cu motor vor
simti anul acesta sprijinul pe care noi am decis sa il acordam " a declarat primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, in conferinta de presa de ieri.
  
  Sportul, in general, a primit anul acesta o suma dubla prin agenda sportiva, fiind vorba despre 3,4
milioane lei pentru 38 de proiecte.
  
  Pe agenda din acest an, municipalitatea finanteaza din nou Raliul Sibiului (250.000 lei) si Red Bull
Romaniacs (400.000 lei). Raliul Sibiului este un eveniment sportiv care s-a bucurat de succes in randurile
sibienilor, iar competitia din acest an va fi inclusa in calendarul oficial al Intercontinental Rally
Challenge, fiind o etapa a raliului european. Pe langa cele 50 de echipe romanesti, peste 40 de echipaje
din Europa, Asia si America si-au anuntat participarea in luna iulie.
  
  in continuare baschetul sibian va fi sustinut financiar, suma alocata diverselor cluburi si asociatii de
baschet fiind de 565.480 lei.
  
  Dupa ce anul trecut, Turul Ciclist al Sibiului s-a dovedit a fi o competitie care s-a bucurat de un real
succes, in acest an, organizatorii vor beneficia de o sustinere financiara de aproape 310.000 lei. 
  
  Tenisul va primi in acest an 185.500 lei, voleiul va fi finantat cu 40.000 lei, asociatiile de karate vor
primi aproximativ 58.000 de lei, cele de judo 15.000 de lei, handbalul este si el inclus cu suma de 48.000
de lei, iar sahul cu 10.000 lei. Nici boxul, inotul, schiul, popicele, calaria, dansul sportiv sau sariturile in
apa nu au fost uitate, fiind prevazute cu sume intre 800 si 40.000 de lei.
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