
Sibienii vor terenuri de baschet
Sportul sibian e la pamant. Fotbalul se zbate in mediocritate iar interistii suspina in amintirea vremurilor
de mult apuse. Handbalul se lupta cu disparitia, baschetul trece prin momente grele. Din cand in cand
mai apare cate un sportiv deosebit, cum e Steliana Nistor, dupa care se stinge si dispare, lasand sportul
sibian in aceeasi letargie. 
  
  Şi de ce? Pentru ca posibilitatile pe care le au tinerii care ar vrea sa faca sport sunt extrem de putine.
Parcul Tineretului. 20 de tineri. Ora 11 dimineata. Un lucru obisnuit. Nu o consecinta a vacantei. Copii,
studenti, elevi, oameni in toata varsta, prichindei cu cativa dinti in gura fac o traditie din a juca mai mult
sau mai putin serios baschet. Asta daca vii ca sa mai treaca timpul si nu vrei sa stai acasa ca nu cumva sa
albesti, cum spune Hagi, in gluma, ca ar fi patit. Daca baschetul iti e un cunoscut apropiat joci de
dimineata pana seara si te duci acasa numai sa dormi. Asta pentru cei care iubesc baschetul. 
  
  Bunici si copii
  
  Iau jocul foarte in serios. Doua cosuri darapanate. Doua echipe de baieti. Pe langa ei se agita copii si
bunicii care vin sa ii plimbe. De la 7 pana la 70 de ani oamenii se antreneaza pe terenul de baschet
amenajat pe strada Cetatii. De la 7 ani parintii le pun mingea in brate si ei cred ca au o misiune
importanta de indeplinit. Un bunic ii arata nepotului de 5 ani cum sa arunce mingea. " Nu ajung"  se
enerveaza copilul. Cosul e prea sus pentru el. Avantajul baschetului la dispozitia tinerilor dornici sa
joace? Nu se tine cont de varsta, de culoarea pielii, de limbajul utilizat. Unii vin cu pantaloni ridicati pana
la genunchi, cu sapca intr-o parte a fetei si cu cercei in urechi. Ei sunt din cartier. Dupa ce intra in joc uita
de aerul de superioritate dat de statutul de om al locului. 
  
  Baschet sau fotbal?
  
  Ionut are 21 de ani si e student la Facultatea de Drept. " Joc aici baschet din mai. E un hobby pentru
mine. Venim cu mingile de acasa. N-avem capitan de echipa. Ne intalnim in fiecare zi si jucam. Ne-am
imprietenit. Cel mai mare dusman al nostru e vremea. Dar nu se joaca numai baschet. Şi fotbal" , spune
Ionut. Terenul e tot timpul subiect de disputa intre fotbalisti si baschetbalisti. „Iar daca noi cei care jucam
baschet putem sa folosim si un singur panou nu acelasi lucru se poate spune si despre baietii care joaca
fotbal ", mai spune Ionut. Dar se ajunge totdeauna la o intelegere. Pana la 10 seara, cand nu mai au voie
sa joace, e timp destul pentru toata lumea. Despre amenajarea terenului? Baietii spun ca e foarte sus
amplasat, ca ar trebui ingradit pentru ca exista pericolul ca trecatorii sa fie loviti cu mingile si sa fie sparte
geamurile masinilor. Dar ei isi asuma responsabilitatea. Sunt baieti mari si stiu ca piticii care alearga
printre picioarele lor dupa minge trebuie ocrotiti. Nu au reguli dar bunul simt si jocul in echipa sunt legi
suficiente pentru trei ore de baschet. " Putem sa jucam si toata ziua daca ne tin muschii " spune Ionut. Pe
banci stau tot timpul oameni si se uita la baietii care joaca. Terenul e curat. Aici au facut repetitii zilele
trecute cei de la circ. Cosurile parca ar merge schimbate cu unele mai performante. Dar trebuie fonduri si
interes. Pentru ca potential in tinerii care practica sporturi este din plin. Iar batranii si parintii ii
incurajeaza. Timpul le rezolva pe toate. 
  
  inca un proiect ambitios
  
  Dupa ce au pus pe roate proiectul „Promovarea baschetului in scoli " si au dus la bun sfarsit un record
mondial, fanii echipei CSU vor sa dezvolte un nou proiect. Vor sa umple Sibiul de terenuri de baschet.
„Asociatia " Al 6-lea jucator " are in vedere amenajarea de terenuri de baschet si streetball in Sibiu. Cu
ajutorul Primariei Municipiului Sibiu si al Federatiei Romane de Baschet speram ca in maxim un an sa
putem creea cel putin 10 spatii sportive. Bineinteles, pe langa ajutorul celor doua institutii amintite mai

Pagina 1 / 2



sus mai avem nevoie si de ajutor financiar din partea oamenilor de afaceri dar nu cred ca aceasta va fi o
problema de nerezolvat pentru ca oricine stie cat de importanta este miscarea. Copiii nostri trebuie sa
creasca intr-un oras sportiv, nu sa faca radacini in fata calculatorului sau televizorului ", spune Tudor
Popa, initiatorul proiectului „Amenajarea de terenuri de baschet in Sibiu ". 
  Tinerii suporteri au initiat o campanie de strans semnaturi pentru sustinerea acestui proiect ambitios.
Petitia online a fost deja semnata de peste 500 de oameni si alti 700 au semnat petitii scrise. 
  
  Şi la Mures
  
  Sibiul nu este singurul oras in care se incearca amenajarea unor terenuri de baschet. Tinerii suporteri ai
echipei BC Muresul Targu Mures incearca si ei de ceva vreme sa duca la bun sfarsit un asemenea proiect.
Pana acum au primit din partea Federatiei Romane de Baschet 10 panouri iar dupa ce acestea vor fi
amplasate le-au fost promise alte 40. Pana in acest moment, municipalitatea a aprobat deja amplasarea
panourilor in cinci spatii. 
  
  Ce spun sibienii? 
  
  Radu Şerban: Ar fi de dorit terenuri de sport in fiecare cartier (exact asa cum s-au construit biserici in
fiecare cartier si cel putin in acelasi numar); Vlad Branga: Sper ca prin aceasta petitie sa reusim sa
impresionam investitori ca sa amenajeze cat mai multe terenuri de baschet! Dan Greavu: E cazul sa se
gandeasca in sfarsit si la tineri, dupa ce au distrus terenurile de la Şcoala Sportiva, iar curtile scolilor au
fost inchise. Traim intr-un oras in care, de aproape 18 ani, se incurajeaza mai degraba mersul la bar, la
club si la Internet cafe. Din cauza asta Sibiul nu mai are de ani buni sportivi de talie internationala, echipe
importante. Felicitari pentru campanie. Florin Rusu: E pacat ca un oras ca Sibiul sa nu aiba mai multe
spatii amenajate pentru timpul liber si pentru sport (baschet). 
  Petitia inaintata de Asociatia „Al 6-lea jucator " a fost semnata si de o parte din actualii sau fostii
jucatori ai echipei CSU Sibiu, printre care Gyury Grunwald, Beni Pelger, Brian Evans si Claudiu
Muntean.
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