Propaganda pentru Romania
-- Prima sesiune, de dimineata, a Mondialelor de atletism rezervate juniorilor I, editia cu numarul
12, a debutat cu o mare satisfactie pentru delegatia noastra prezenta la Bydgoszcz (Polonia).

Printre reprize de ploi torentiale, succedate de aparitia unui soare puternic, tripla campioana a lumii la
aruncarea ciocanului, Bianca Perie (foto), care detine si titlul european la aceasta categorie de varsta, a
reusit din prima incercare o aruncare relaxata si precauta, care a masurat 61,10 m, cu care si-a indeplinit
baremul de accedere in finala de asta seara. Totodata, la 100 m, Andreea Ograzeanu s-a calificat la loc,
dupa ce s-a clasat a doua in prima serie, fiind cronometrata in 11,85. Cum drumul de intoarcere spre
"hotelul" unde suntem cazati, aflat la mai bine de 10 km de oras, l-am parcurs alaturi de Bianca si de
antrenorul ei Lucica Cucos, n-am ratat prilejul de a antama o mica discutie.
Pentru nespecialisti, aruncarea ta nu a fost o adevarata performanta!
Ei, este normal. In calificari nu trebuie sa te agiti prea tare. Trebuie sa-ti faci baremul. Am dat la incalzire o
aruncare care masura cam 67 m, asa ca sa vad cum ma simt. In concurs, insa, singurul gand a fost sa ma
calific fara eforturi. Ceea ce am realizat! (O sa castige sigur maine (astazi - n.r), intervine antrenorul
Cucos. Pracatic, nu are cu cine se bate! Sper sa faca si recordul campionatelor!) N-am emotii, singurul
lucru pe care mi-l doresc este sa dorm la noapte. Am probleme cu somnul. Ieri noapte a fost prima noapte
dupa mult timp in care am dormit si m-am odihnit. Si asta nu din cauza stresului. Asa sunt de cand ma
stiu!
Cum s-a anuntat vestea ca Liliana Popescu a fost exclusa din lotul olimpic pentru Beijing, chiar daca inca
nu se pune problema unei suspendari, ce parere ai, in general, despre doping?
Doamne, n-as face asa ceva nici in ruptul capului. Sport faci o vreme, dar sa-ti sacrifici o viata pentru asa
ceva mi se pare o mare prostie. Mai mult, sa-mi creasca barba si mustati, sa mi se ingroase vocea si sa
nu mai fac copii! Nu merita asa sacrificiu!
Cristina VLADU

