Liga I de baschet masculin va debuta la Sighetu Marmatiei
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Din toamna, Sighetu Marmatiei va avea echipa de baschet masculin in Liga I a Federatiei
Romane de Baschet. Acest lucru s-a materializat zilele acestea, dupa multe ''lupte seculare''
prin Primaria Sighet si Consiliu Local - unde ca de obicei lucrurile se treneaza pana la infinit cand sectia de baschet a Clubului Sportiv Municipal Sighet a fost afiliata la FRB si inscrisa in
campionat.

Reprezentantul CSM pentru echipa de baschet, domnul Petre Opris,- un sighetean de altfel,
ajuns la Baia Mare, unde a insuflat miscarea de baschet juvenil orasului, ajungand si acolo sa
existe pentru un sezon o echipa de baschet la nivel de liga - a declarat pentru sighet.online ca
deocamdata singurul lucru cert este faptul ca CSM Sighet este afiliat la federatie si este inscrisa
in campionat. Pentru ca sezonul de baschet incepe la sfarsitul lunii septembrie - inceput de
octombrie, in zilele urmatoare se va definitiva si lotul echipei, cei implicati in
&quot;nasterea&quot; acestui fenomen au deja idei despre cine ar putea juca la echipa, dar
pana nu se concretizeaza totul, nu vor sa se pronunte deloc in legatura cu nici un nume. Un
lucru este cert si anume faptul ca in lot vor evolua si baschetbalisti de la CSS Sighet, dar inca
nu se stie care si cati dintre ei. Domnul Opris ne-a spus ca la momentul potrivit va exista o
conferinta de presa si probabil o prezentare a echipei, pentru ca acestia sa fie cunoscuti
publicului sighetean. Se lucreaza si la bugetul echipei, se va incerca si atragerea de sponsori
spre echipa, toate acestea in speranta ca publicul sighetean va primi cum se cuvine acest
fenomen aflat la debutul sau.

Meciurile se vor juca in sala de sport de la Liceul Forestier, aici existand singura sala
omologata de catre Federatia de Baschet, lucru realizat cu ocazia CN de U16 ce au avut loc la
Sighet. Tragem speranta ca sala sa fie neincapatoare, pentru ca Primaria sa puna osul la
treaba si sa renoveze Sala Polivalenta si sa o aduca la standarde actuale jocului de baschet si
nu numai.

Tragem nadejdea ca atata timp cat membrii din consiliul de administratie al CSM vor realiza
ca trebuie sa isi uneasca fortele pentru binele clubului si nu pentru folosul personal - sa mai
ciupim de un covrig - acest fenomen al unei echipe de baschet in Liga I sa dureze ani buni de
zile si sa nu sfarseasca ca si defunctul CSM axat pe fotbal, care a decedat subit dupa doi ani
buni de activitate si un munte de bani inghitit de la bugetul local.
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