Cronica unei ratari de bun augur
A doua editie a Campionatului European pe echipe, cu toate
ca a ajuns la cea de-a doua editie, zic eu, tot „se mai cauta,
se mai cizeleaza”, avand ca principal scop augmentarea
nivelului valoric mediu continental, dezvoltarea tuturor
probelor, atat la masculin, cat si la feminin. In acelasi timp
un ajutor dat federatiilor nationale pentru a avea
posibilitatea accesarii programelor bugetare de finantare,
fiind vorba despre o competitie de mare anvergura
internationala, de a forma un team omogen, dar si cu
varfurile de rigoare. Practic, un imbold dat atletismului de
sub incidenta AEA, in conditiile in care batranul nostru
continent a pierdut destul teren in favoarea americanilor
sadea sau latini, asiaticilor, ca sa nu mai pomenim despre
africani, care „au rupt” conservatorismul care caracterizeaza
zona noastra geografica. Este limpede, avem de-a face cu o
startegie a Asociatiei Europene, indelung elaborata, cu
siguranta imbratisata si de catre IAAF, pentru ca, pana la
urma, banii destinati sportului rege in contextul celor cinci
cercuri ingemanate, tot pe aceste plaiuri se acceseaza mai
abitir, chiar si pe criza asta mondiala.
Asadar, inca experimental, acest „preludiu” al renasterii
„track and field-ului” european, inca nepictat cu tuse ample,
ci doar contururi, tinde sa devina o intrecere „de baza”!
Dedicata cresterii unor noi generatii de valoare mondiala,
chestiune previzionata abil si de catre FRA. Constienta ca la
nivelul seniorilor este mare penurie, federatia noastra de
specilalitate a avut curajul, dar si rabdarea, sa investeasca
in juniori, alimentand aceste categorii mici de varsta cu
„puiet” performantial, prin reintroducerea anul trecut a CN
de copii 1, anul acesta, copii 2, pentru ca in 2011 sa se
aleaga liderii nationali si la copii 3.
„Travestit” din defuncta Cupa a Europei in concurs cu toate
patalamalele respectabile la mana, CE pe echipe, desi
anacronic, pentru ca avem de-a face cu un sport
eminamente individual, va aduce, cu siguranta, numai
beneficii tarilor din acest spatiu. Carora li se da posibilitatea

sa arunce pe piata garnituri extrem de tinere, care plecau,
pana acum, cu un mare handicap, din cauza lipsei de
confruntari cu o asemenea incarcatura.
Revenind la titlu, in asemenea context, chiar nu era cazul sa
promovam in Superliga, in week-end-ul trecut, la
Budapesta. Inca nu suntem pregatiti de schimbarea la fata.
Infuzia de juniori s-a dovedit de bun augur, pentru ca fata
de locul sapte obtinut anul trecut, acum ne-am vazut cu un
picior in Superliga. Ceea ce vom izbuti, mai mult ca sigur la
anul, pentru a ramane infipti in elita, si nu de-a ne juca de-a
rocada mare!
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