
Viata nev�ut�a sibienilor din Otopeni
Plecati initial in formatie de trei – Beza, Nicolau, Bandar – carora li s-au adaugat, din iarna, Demian si
Corfar, fostii componenti ai FC Sibiu nu regreta nici o secunda ca au parasit Sibiul. Demian, Beza,
Corfar, Nicolau si Bandar toti se gandesc inca la promovarea pierduta, o experienta care nu poate fi
uitata nici de banii de la Otopeni.
  
  Neschimbati
  Pe sibienii de la Otopeni i-am gasit asa cum ii stiam de la antrenamentele lui nea Jan Gavrila. Nicolau la
locul lui cu munca din spate, Bandar un pic plictisit de terenul sintetic de dimensiuni mici care nu-i prea
pune calitatile in valoare, Demian preocupat sa reintre cat mai repede in primul unsprece dupa o
accidentare usoara, Beza cu caciula peste ochi, de nerecunoscut – doar dupa aportul in joc l-am remarcat
– iar Corfar pus pe sotii ca de obicei. 
  
  Toata lumea are rabdare
  Prin intermediul antrenorului secund, tehnicianul Otopeniului, Marian Pana, ne intreaba politicos daca
ne grabim, iar dupa o jumatate de ora de joc in care si-a rapus titularii, Pana vine la discutii despre
sibieni.  "Nu am avut rezultatele pe care le asteptam. Suntem pe locul 9. Am avut ghinion. Sub aspectul
jocului pot sa spun ca suntem in primele trei echipe. Anul trecut dadeam gol foarte usor acum ratam
incredibil. Pe langa asta, am avut si ghinion din cauza accidentarilor. Am ajuns sa folosim aproape
jumatate din echipa dintre rezerve. Nu mai este nici la noi ce a fost, deoarece dupa sezonul trecut au
plecat unii jucatori, dar exista suficienta rabdare la Otopeni" , a declarat antrenorul Marian Pana.
  
  Nae, Beza si Bandar
  In ordine cronologica primii care au luat drumul Otopeniului au fost cei trei titulari incontestabili din
lotul lui FC Sibiu, Marian Nicolau, Eugen Beza si Cristinel Bandar. Pentru orasul renumit datorita
aeroportului international achizitiile au fost vanate de mult, dar nu era cadrul necesar.  "Dupa ce ne-au
batut acasa in retur nu credeam ca o sa se intample ceea ce s-a intamplat la Sibiu. Nu pot sa zic ca ne-am
bucurat, dar a venit bine pentru noi aceasta posibilitate de a lua jucatori la un pret bun, de la cea mai buna
echipa din seria noastra" , povesteste antrenorul Marian Pana, pentru Sport Sibian.
  
   "Nu am visat la asa ceva" 
  Sibienii ajunsi la Otopeni spun ca nu se asteptau la atata intelegere din partea conducerii, mai ales ca nu
au avut rezultate.  "Daca eram la Sibiu cred ca eram linsati, la banii care s-au investit pentru aducerea
noastra, la conditiile care ni se ofera, la tot... E diferenta mare. Imi pare rau ca nu s-a putut face asa ceva
si la noi. In aceste conditii cu siguranta am fi promovat anul trecut. Viata ne rezerva multe asa ca putem
ajunge chiar maine la Sibiu" , spune Beza. 
  
  Demian vrea sa joace macar cat Luci Cotora
  Demian are o intindere, asa ca nu a participat la antrenament. A facut alergari usoare, apoi s-a oprit cu
un zambet familiar la gardul de langa terenul de joc:  "Salut... ce-i cu voi aici?" , intreaba Demi, bucuros
ca se mai intereseaza cineva de la Sibiu de ei.  "Eu am 34 de ani, mai trebuie sa joc. Daca Luci Cotora
joaca la 38 de ani eu sa ma las? Mi-e dor de casa, dar ce sa fac? Am jucat atata timp fotbal, voi mai juca
un pic si apoi vad eu ce fac. Ma bucur pentru Adi Vasii, pentru domnu Huzu, pentru Sibiu, ca se incearca
refacerea echipei. Daca m-ar fi cautat inainte sa plec de la Alba, sigur as fi ramas la Sibiu. Daca se
continua asa vor avea echipa buna" , crede Demian.
  
  La un ceai cu Marian Pana
  Dupa ce a pus osul cot la cot cu jucatorii in teren, Marian Pana ne-a invitat la un ceai pentru a limpezi
apele in privinta sibienilor.  "Era o echipa foarte buna Sibiul. Mi-ar fi placut sa o antrenez. Imi pare rau ca
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nu a promovat Sibiul. Oricum, noi si Sibiul am avut o performanta deosebita, iar in situatia noastra putea
fi chiar unica in istoria fotbalului romanesc: sa promovezi consecutiv din Divizia D in A. Noi am profitat
putin de conjunctura de la Sibiu, dar acesta este fotbalul" , explica Marian.
  
  Corfar si Demian vanati
   "La noi era putin bulevard pe partea dreapta asa ca cei doi au fost variante bune de transfer. Acum sa
vedem cum se vor acomoda. Cu ceilalti trei a fost mai greu la inceput, dar apoi s-au acomodat si incepe sa
se inchege echipa. Pentru Sibiu mi-ar parea rau sa retrogradeze. Un oras ca Sibiul merita mai mult decat
atat, mai ales ca exista preocupare pentru sport" , mai spune Marian Pana.
  
  Stadion nou
  Daca pentru majoritatea echipelor din marile orase este greu sa intretina sau sa modernizeze o arena de
fotbal, la Otopeni sunt finalizate studiile de fezabilitate pentru un stadion nou-nout cu dotari unice in
Romania. 
   "Din cate ne-a aratat domnul primar machetele, stadionul nu exceleaza prin numarul de locuri ci prin
dotari. Cred ca o sa fie cel mai modern din tara. Stadionul este absolut necesar. Daca promovam anul
trecut ne plimbam prin tot Bucurestiul sa putem juca. Ideal ar fi sa promovam in anul in care se
finalizeaza si arena" , crede Marian Pana.
  
  Stau in vila si iau masa la restaurant
  Sibienii spun ca au uitat ce este stresul de cand sunt la Otopeni si ca se simt datori pentru ceea ce au. 
"Nu se compara. Eu ma gandesc sa joc bine, in primul rand pentru ceea ce mi-au oferit ca si conditii. Este
o dovada ca respecta fobalistii. Mancam la restaurant, avem fiecare camera lui in vila cu televizor cu tot
ce ne trebuie" , sustine Corfar, care spune ca nu a trait asa bine la nici o echipa. 
  
  La distractii
  Programul sibienilor consta in antrenament, masa, pariuri, mers la vila si liber pentru recreere.  "Am pus
si eu si Nae pe X2 la Steaua..." , spune Beza, care nu prea rateaza pariurile. Timpul liber si-l petrec pe la
Mall Plaza Romania, in cartierul Militari.  "Ne plimbam prin Mall, prin Militari. E misto. Mai cumparam
cadouri, mai mancam, ne mai uitam la un film..." , povesteste Corfar, care nu raspunde intrebarilor legate
de femei.  "Eu sunt om insurat cum sa ma uit dupa altele... ce ar spune sotia mea?!" 
  
  Pierduti in munte
  Nici nu au ajuns bine in cantonament cu CS Otopeni ca sibienii au si dat de belele. In timpul
cantonamentului de la Predeal, Corfar, Nicolau si Bandar au apucat pe o carare gresita prin padure. Au
alergat 20 de kilometri in plus, de la Predeal la Azuga.  "Am stiu io ca nu am luat-o bine!" , spune
vitezistul Corfar.  "Am alergat dupa portarul de rezerva, care e mai vechi... am crezut ca el stie mai bine
traseul. Am vazut ca nu se mai termina, dar cand am ajuns la prima localitate nici vorba de Predeal. Era
Azuga! Eu am zis ca nu ma mai intorc nici mort de la Azuga pe jos. Ne-a chemat cineva de acolo taxiul.
Ne-a luat 250.000. Nu aveam nici telefon la noi sa chemam pe careva. Destul de nasol momentul..." ,
povesteste Corfar. 
  
  Dinamo, o echipa de batut
  Majoritatea partidelor amicale disputate de CS Otopeni se desfasoara pe terenul sintetic de la baza
sportiva Dinamo. In partida amicala terminata la egalitate sibienii au dat piept cu vedetele liderului
Diviziei A, dar nu au fost deloc impresionati.  "Nu erau cine stie ce... Eu l-am avut pe Pulhac, care nu a
facut mai nimic" , mai spune Corfar. 
  
  Vin pe rand cu masinile
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  Sfarsiul de saptamana si-l petrec de obicei acasa, dar nu vine fiecare cu masina lui, ci fac cu randul.  "Sa
nu mai scrieti ca sunt soferul lui Corfar" , afirma Beza.  "Mergem pe rand, ca sa fie bine..." , spune
Marian Nicolau, care a fost de serviciu in ziua in care i-a am vizitat. 
  
  Lui Demi ii e dor de familie
  Dintre toti sibienii cel mai dornic sa revina acasa este Adi Demian, care nu se desparte de telefonul
mobil, pe care are poza sotiei si a fiicei sale.  "Este destul de greu sa fiu departe de casa. Dar mai merge o
perioada. Asta este viata de fotbalist. Am mai fost plecat, nu este prima data" , explica Demian.
  
  Sibiul sa bata tot!
  Plecati cu scandal de la FC Sibiu, fotbalistii nu cred ca vinovatul principal este Werner Keul, ci tot
anturajul de la echipa, care nu s-a implicat in gestionaarea situatiei. Una peste alta cei cinci fotbalisti ar
dori ca FC Sibiu sa bata tot si sa s salveze de la retrogradare.  "stiti cum se spune sa bata tot, dar sa piarda
cu noi. Eu sincer as vrea sa bata si sa se salveze de la retrogradare. Ar fi pacat sa mai stea un an in C" ,
declara Marian Nicolau. 
  
  MECIUL ORGOLIILOR
  Antrenorul sibienilor de la Otopeni crede ca FC Sibiu nu este o echipa de neglijat si ca va fi un meci
foarte greu in etrapa a patra.  "Vom avea meci foarte greu. Eu am vazut partida cu Universitatea Craiova
si vreau sa zic ca o echipa care nu ia gol de la Criova este intr-adevar o echipa buna. O sa ne fie destul de
greu sa marcam" , crede Marian Pana despre partida retur. 
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