D’ale noastre, d’ale tuturor
Căţărătorii Europei
Introdusă de curând în ţara noastră, fiind una dintre cele mai noi specialităţi atletice
din circuitul internaţional, alergarea montană a atras imediat numeroşi adepţi. În
contextul în care şi rezultatele performanţiale nu s-au lăsat prea mult aşteptate. Mai
exact, încă de la a doua prezenţă românescă la Europene, anul trecut, junioarele şiau trecut în cont o medalie de argint în competiţia team-urilor, trofeu dublat şi la
Mondiale.
Duminică, 4 iulie, la Sapareva Banya (Bulgaria), într-un cadru natural de basm,
junioara Denisa Ionela Dragomir a intrat în „istoria naţională” cu o medalie de aur
(18:28), pentru ca în ierarhia pe echipe Dragomir, Cristina Negru (locul 11) şi Laura
Popescu (locul 25) să se claseze pe locul trei la ediţia cu numărul nouă a întrecerii
continentale, la care au participat 12 naţiuni. Băieţii de la aceaşi categorie de vârstă
(Răzvan Sârbu, Ilie Alexandru Corneschi şi Alexandru Staicu) s-au plasat pe un
onorant loc şapte, din 15 echipe, rezultate obţinute cu aportul antrenorilor Lucreţiu
Teodorescu, George Ardeleanu, Daniela Macovei şi Ion Bură.
Astfel, şi la această probă, cu un specific aparte, în cadrul căreia efortul fizic se
îmbină armonios cu promoţia turistică, strategia Federaţiei Române de Atletism de
susţinere şi sprijin constant acordat juniorilor a dat din nou roade bogate.
Zile de foc pentru atleţi
Luna lui Cuptor este incandescentă şi în ceea ce priveşte activitatea competiţională la
două categorii de vârstă. Astfel, a fost definitivată delegaţia care ne va reprezenta la
cea de-a 13-a ediţie a Campionatelor Mondiale rezervate juniorilor 1 (19-25 iulie),
delegaţie care cuprinde 22 de atleţi (12 fete şi 10 băieţi), cu un obiectiv fixat de către
FRA de obţinere a una-două medalii, ca şi calificarea în ultima fază a întrecerilor a
cinci-şase sportivi. Şi dacă este să ne luăm după tradiţia autohtonă a performanţelor
înregistrate la această vârstă, cu siguranţă ca „ţinta” federală va fi abil ochită.
În zilele de 16-17 iulie, adică în debutul celei de-a treia săptămâni, Stadionul Dinamo
va găzdui Naţionalele, concurs în urma căruia se va stabili lotul pentru Europenele de
seniori de la Barcelona (27 iulie-1 august), celor 22 de atleţi care au realizat deja
standardele de participare, putându-li-se adăuga şi alţii, în perspectiva unei
performanţe notabile la această competiţie de mare anvergură ce se va desfăşura în
capitala catalană. Nu vor lipsi din echipa tricoloră redutabila discobolă Nicoleta Grasu,
vicecampionul olimpic de la Atena, triplusaltistul Marian Oprea, revenit de curând în
arenă după mai bine de un an şi jumătate de absenţă, „tuşă” impusă de
nenumăratele accidentări pe care le-a suferit, Angela Moroşanu (400 mg), Ancuţa
Bobocel (3000 m obs), Mirela Lavric (800 m), ca şi Bianca Perie (aruncarea
ciocanului), la carte să adăugăm ştafeta feminină de 4X400 m, care are în
componenţă atlete foarte tinere şi de mare perspectivă ca Bianca Răzor şi Adelina
Pastor, doar cadete.

Cât despre atmosfera autohtonă din spaţiul socio-economico-politic, nu are rost să
pomenim, nori groşi întinând cerul şi la propriu şi la figurat, dându-ne cu atât mai
mult ghes inimii să ne lăsăm furaţi de spectactacolul sportiv, singurul capabil să ne
ofere oareşce satisfacţii!
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