
Voleiul sibian, o biata epava
Voleiul sibian seamana in momentul de fata cu o epava. Fara director, fara sportive de performanta,
lipsite de orice bruma de finatare si cu o traditie relativa in urma. Echipa CSS-CSM Terezianum Sibiu de
abia isi trage sufletul in Divizia A. In al doilea an in prima liga, situatia devine din ce in ce mai critica.
Dupa aproximativ un an si jumatate petrecut in primul esalon si nu mai putin de patru antrenori
schimbati, echipa de volei se zbate la limita existentei.
  Ultimul tehnician venit pe banca CSM-ului este Paul Bogdan. Are numai 30 de ani si a antrenat doua
echipe de divizia A si nationala de tineret inainte de a veni la Sibiu. De la 21 de ani a inceput sa antreneze
pe CSS 6 Bucuresti in timp ce juca si la Rapid Bucuresti. La 24 de ani a plecat la CSU Metal Galati. "La
Galati am stat pana la 28 de ani. Am pregatit senioarele ca antrenor secund si am castigat de doua ori
campionatul si de doua ori cupa si am mai pregatit si cadetele cu care am terminat pe locul trei. Am jucat
mai mult volei de plaja. A fost o perioada buna la Galati dar eu as fi vrut sa fiu antrenor principal insa nu
s-a putut asa ca am plecat de acolo" a spus Paul Bogdan. Acesta s-a intors la Rapid Bucuresti si a antrenat
echipa de fete pana anul trecut cand aceasta a retrogradat in divizia B. "Eu tin la Rapid, acolo mi-am
petrecut mult timp. Am preluat echipa in prima divizie dar, din cauza banilor, multe fete au plecat, iar in
iarna au mai ramas doar opt jucatoare. Cand am inceput returul au mai ramas doar sapte care jucau
aproapte gratis. Am ramas la club pentru ca eram prieten cu managerul si i-am promis ca am sa stau pana
se incheie sezonul", a declarat antrenorul. Paul Bogdan a venit la CSM Sibiu inainte cu o saptamana de
inceperea campionatului. Acesta spune ca situatia financiara este putin mai buna decat la Rapid insa
pentru noi jucatoare nu se mai gasesc bani. Tehnicianul care in vara asta a dus echipa de senioare a
Romaniei in Liga Europeana este nevoit sa joace cu un nucleu de sapte jucatore. "Am venit aici in
speranta ca voi reusi sa construiesc ceva dar trebuie jucatoare noi, cu ce avem acum nu se poate face
performanta. Sunt tinere, neexperimentate, iar unele dintre ele au jucat anul trecut rezerve iar acum sunt
titulare. Cred ca cea mai buna jucatoare din lot este Andreea Neculce. Nu stim ce o sa reusim cu un buget
asa mic comparativ cu echipele de pe primul loc. Obiectivul nostru este sa ne salvam de la retrogradare",
a precizat Paul Bogdan.
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