
Pumnii stransi pentru &quot;nationala&amp;#8221;
Dupa ce a gazduit sute de evenimente culturale in anul capitalei culturale si dupa ce pe timp de iarna a
fost transformat in pationar, Pavilionul 2007, cortul din Piata Unirii va deveni, de astazi, principalul loc
de intalnire al suporterilor. Sute de sibieni sunt asteptati sa tina pumnii stransi pentru echipa Romaniei, la
debutul la Euro 2008.
 Chiar daca primele jocuri de la EURO 2008 s-au incheiat deja, cortul va fi inaugurat in aceasta seara, de
la ora 19,00, odata cu primul meci al Romaniei din grupe, cel cu Franta.
 Sibienii vor putea urmari partidele de fotbal pe un ecran imens, de 48 metri patrati, cel mai mare din
tara, in acest moment.
 in cort vor fi amenajate aproximativ 200 de locuri, insa primarul Klaus Johannis spune ca, in cazul in
care sibienii vor veni in numar mare sa urmareasca meciurile, atunci gradenele in care intra peste 1000 de
oameni vor putea fi transformate rapid in tribune.
 in afara cortului vor fi amenajate si locatii in care se vor comercializa bauturi racoritoare, dar si bere. in
schimb, primarul Johannis ii avertizeaza pe sibieni ca in interiorul Pavilionului fumatul este interzis. "
Fumatul nu este permis. in schimb, vor exista locuri din care se va putea cumpara bere, pentru ca aceasta
este de obicei asociata cu fotbalul ", explica Johannis, care a promis ca va trece si el pe la Pavilion, chiar
daca nu va ramane la un meci intreg.
 Reamenajarea vine dupa ce Ambasada Austriei si Casa de Cultura a Municipiului Sibiu au decis sa ofere
sibienilor posibilitatea de a urmari partidele de fotbal din cadrul Campionatul European in Pavilionul
2007 intr-un spatiu mai mare.
 Proiectul a fost intitulat de organizatori „EuroFanSibiu2008" si se va incheia in data de 29 iunie cand se
va disputa finala Campionatului European de fotbal. Locatia se va deschide cu 2 ore inaintea primului
meci al zilei si se va inchide la 1 ora dupa incheierea ultimei partide din ziua respectiva. Paza si protectia
va fi asigurata de Politia Comunitara pentru a evita astfel incidente nedorite. Intrarea va fi libera.
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