D’ale noastre, d’ale tuturor
Internaţionalele Mării Negre
Cea de-a 55-a ediţie a Campionatelor Internaţionale de Atletism ale României s-a desfăşurat
în data de 4 iunie. Cu toate că am avut de-a face cu o competiţie sportivă tradiţională,
considerată drept una dintre cele mai vechi pe continentul european, întrecerea a fost o
premieră, atât timp cât Constanţa a debutat în calitate de gazdă. Fapt prevăzut, de altfel, în
strategia Federaţiei Române de Atletism, care dă prilejul unor oraşe importante ale ţării să
ofere un cadru propice derulării unor concursuri de anvergură. În acest caz, politica federală
s-a îmbinat cum nu se poate mai armonios cu istoricul acestei discipline sportive pe
melegurile dobrogene, dar şi cu măiestria de care au dat dovadă cei care au renovat, de
curând, Stadionul “Farul”.
Şi putem afirma, cu mâna pe suflet, că întrecerea s-a ridicat la standardele internaţionale, din
punct de vedere organizatoric. Aşa s-a şi gândit, în perspectiva modelării Jocurilor Mării
Negre, competiţie sportivă tip JO pentru juniorii din zona geografică respectivă, dedicată mai
multor discipline, la care statul român a renunţat cu atâta nonşalanţă, declarând forfait după
ce se angajase cu garanţie guvernamentală!
Cât priveşte nivelul tehnic, cu mici excepţii, a lăsat de dorit, sau, mai bine zis, s-a lăsat
aşteptat. Depăşind, pe alocuri, măsura!
Cei mai valoroşi atleţi români ai momentului, alături de câţiva sportivi din Liban, Egipt şi
Republica Moldova, au oferit un spectacol interesant, gustat din plin de spectatorii prezenţi în
cocheta incintă de pe Litoral.
Marele premiu, conform tabelei internaţionale de cotaţie, a revenit lui Marian Oprea (triplusalt
- 16,88 m, adică 1142 de puncte). Vicecampionul olimpic, revenit în arenă după 22 de luni,
“repaus” impus de nenumăratele accidentări, soldate şi cu o intervenţie chirurgicală, a primit
un premiu în bani şi şi-a inscripţionat numele pe trofeul care urmează să intre în “vitrina”
atletului care câştigă de trei ori întrecerea. La senioare, o suma similară a răsplătit rezultatul
Mirelei Lavric (800 m - 2:01,58, 1125 pct). Şi cum Mirela este încă junioară, eleva
antrenoarei Viorica Pintilie şi-a trecut în cont şi suma pentru cea mai bună performanţă la
această categorie de vârstă. Juniorul cel mai bine “cotat” a fost Adrian Cârnaru (800 m 1:49,79, 1034 pct). Premiile au fost oferite de către ACTAVIS şi MARS România.
Şi, dacă tot am făcut referire la juniori, trebuie precizat că, dacă rezultatele seniorilor au fost
mediocre, nu acelaşi lucru se poate afirma despre atleţii cuprinşi în această categorie de
vârstă. Astfel, cu un record personal la lungime (6,30 m), Alina Rotaru a oferit asistenţei o
nouă dovadă că este una dintre cele mai mari promisiuni ale atletismului românesc în
contextul mondial. În acelaşi timp, deja bine cunoscuta rivalitate dintre Bianca Răzor şi
Adelina Pastor a dus la o cursă de zile mari, gustată din plin de public, pe distanţa de 400 m,
Bianca impunându-se din nou, după ce o făcuse şi la trialul de la Moscova.
Forţată de situaţia “din teren”, FRA a programat probele de aruncări, la CSN Snagov-Siliştea,
cu excepţia suliţei, cel mai valoros rezultat înregistrat fiind cel al discobolului Sergiu Ursu
(disc-64,74 m, 1139 pct).
Mulţumim şi pe această cale partenerilor noştri dobrogeni, tuturor sponsorilor, fără de care
acestă competiţie ar fi pierdut din farmecul specific întrecerilor de anvergură.
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