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_________ Echipele de handbal masculin ale CSU din Suceava aşteaptă să vadă ce 

decizii se vor lua în legătură cu campionatele în care evoluează în 

această perioadă perturbată imprevizibil de pandemia cauzată de 

coronavirus. Sunt tot felul de scenarii şi tot felul de presupuneri legate 

de sezonul din România şi exemple diferite de la ţară la ţară în aceste 

momente de incertitudine. 

„Suntem în discuţii cu tot felul de oameni din handbal şi din România, 

dar şi din alte ţări; nu se ştie ce va urma şi cum vor evolua lucrurile. 

Deocamdată respectăm regulile, distanţarea socială, pentru că regulile 

sunt la fel pentru toată lumea. 

Pentru noi nu este la fel de simplu ca pentru alte formaţii. Noi avem un 

obiectiv, am pornit pe un drum, am muncit mult şi am investit mult din 

toate punctele de vedere, deci rezultatul contează la urma urmei. 

Sunt tot felul de zvonuri, că se va comprima campionatul, că se va mări 

numărul de echipe din Liga Naţională, însă nimic nu e sigur. Oricum, 

pentru CSU din Suceava barajul de promovare este inevitabil. 

În Ungaria campionatul a fost «îngheţat» şi lucrurile se vor relua din 

punctul în care a rămas fără modificări. În Germania, pe de altă parte, 

sezonul se va relua. În Franţa se va mări numărul de echipe din primul 

eşalon valoric, promovând formaţiile de pe primele două poziţii din 

liga secundă. Aşa că nu se ştie ce va urma în România. 

Oricum, din punct de vedere sportiv întreruperea nu este benefică, dar 

este o situaţia excepţională şi nu avem ce face. Antrenorul Adrian 



Chiruţ ţine legătura cu toţi jucătorii şi încearcă să-i menţină în formă 

bună. Excepţie fac Kobzii şi Majic, care sunt blocaţi la Suceava. 

Sper că totul să se rezolva cât mai curând şi lumea să conştientizeze 

faptul că Sărbătorile de Paşte din acest an este bine să fie cât mai 

calme şi singuratice, dacă pot spune aşa. Oricum, după ce situaţia se va 

relaxa va fi o perioadă în care se va juca fără spectatori, lucru care pe 

noi ne dezavantajează pentru că avem un public sucevean deosebit de 

cald şi iubitor. Le doresc sănătate tuturor şi abia aştept eu, şi colegii 

mei, şi jucătorii noştri să auzim din nou vacarm în sala «Dumitru 

Bernicu» din Suceava”, a declarat decanul Facultăţii de Educaţie Fizică 

şi Sport din cadrul Universităţii `Ştefan cel Mare” din Suceava, Petru 

Ghervan. 

 


