D’ale noastre, d’ale tuturor
Zbor spre Tropice
Prima editie a Jocurilor Olimpice ale tineretului, gazduita “calduros” de Singapore, va
reprezenta, fara discutie, o experienta de neuitat pentru micutii si talentatii nostri
cadeti (16-17 ani). Integrati de marti in atmosfera olimpica, mai exact o noapte
petrecuta in centrul Sydney 2000 de la Izvorani, in vecinatatea celorlalti 25 de
sportivi tricolori de la disciplinele care au reusit sa-si castige pasaportul de
participare, pentru ca ieri, dis’ de dimineata, cei “opt magnifici” din ovalul magic, sa
decoleze spre spre exotica destinatie, via Istanbul. Ajunsi cu bine, astazi au facut
prima “dezmortire”, dupa miile de kilometri parcursi. Profilele reprezentantilor
sportului rege in contextul celor cinci cercuri ingemanate, le puteti accesa oricand pe
site-ul nostru. Mai este de adaugat ca sunt foarte tineri, foarte ambitiosi, si, in luna
mai, au trebuit sa treaca de un trial european extrem de dificil, desfasurat la
Moscova, majoritatea fiind debutanti intro competitie de asemenea anvergura. Daca
este sa vorbim, la anii lor, de o anume experienta, de vreun palmares notabil, trebuie
sa nominalizam pe Alina Rotaru (saritura in lungime), medaliata anul trecut cu argint
la Mondialele de juniori 2 si pe Bianca Lazar Fazecas (aruncarea ciocanului), care s-a
urcat pe cea de-a treia treapta a podiumului de premiere la aceeasi competitie. Ca sa
nu mai pomenim de Bianca Razor (400 m), cadeta in primul an, care acum doua
sapatamani isi adjudeca medalia de bronz la Mondialele rezervate unei categorii de
varsta superioare, juniori 1, pentru ca la Europenele de seniori, de la Barcelona, sa fie
schimbul trei al stafetei Romaniei de 4X400 m, clasata pe a opta pozitie. Va promitem
ca zilnic sa va tinem conectati la focul intrecerilor! Fara a omite sa-i sustinem si sa le
uram succes!
Barcelona, mon amour!
Si pentru ca tot am amintit de Barcelona, multumim si pe aceasta cale tuturor
sponsorilor si celor care ne-au adresat felicitari in legatura cu prestatia delegatiei
Romaniei la cea de-a 20-a editie a Campionatelor Europene ale seniorilor. Asa cum
aminteam in unele interventii editorialistice anterioare, intrecerea a fost una de cinci
stele. Si pentru ca imaginea este cea care face toti banii, alaturi de fotografiile de
maestru ale colegului meu Cristian Barbu, v-am pregatit, sper, o surpriza placuta,
pigmentand aceste randuri cu patru colaje foto, care poarta semnatura Ramonei
Alexandra Hodina, taman nimerite pentru a va bucura ochiul in aceste zile toride!
Se reinoada lantul balcanic
Daca de un an, criza mondiala si-a infipt adanc coltii si in lumea sportului, atletismul
nescapand nevatamat, traditionalele competitii din zona balcanica au inregistrat un
recul firesc. Si daca pentru seniori nimeni nu s-a inghesuit sa gazduiasca Jocurile,
juniorii si-au gasit o gazda primitoare la Edirne. Pentru ca, pana la urma, toata lumea
se gandeste la ziua de maine. Rezultate notabile pentru Romania, fetele s-au impus

cu patru medalii de aur si tot atatea de argint si bronz, iar baietii s-au clasat pe a
patra pozitie, cu (1-1-5), fiind de remarcat incercarea de la lungime a lui Sergiu
Caciureac, fiul celebrei Vali Ionescu - Caciureac, fosta recordmana mondiala la acesta
proba, care a masurat 7,33 m, fiind antrenat actualmente de catre Doina Anton,
tehniciana care a stat non-stop “in coltul” recentului vicecampion european de la
triplusalt, Marian Oprea.
In week end-ul trecut, pe Stadionul Iolanda Balas Soter, s-a disputat ultimul
campionat national al sezonului, bine ma refer la probele de pista si la cele speciale,
al juniorilor 1. Printre multe rezultate valoroase chiar daca s-au consumat principalele
obiective internationale ale anului, trebuie sa remarc performanta deosebita a Mirelei
Lavric (LPS Vaslui-CS Dinamo), acum doua saptamani pentru a treia oara lider
mondial la 800 m, la Barcelona ultimul schimb al stafetei de 4X400 m, iar acum
castigatoare in nu mai putin de trei probe: 100 m - 12,00, 400 m - 53,99, 800 m 2:06,20, dar si un loc doi obtinut pe distanta de 200 m - 24,76.Un tur de forta, dar
care, totusi, mi se pare cam prea mult chiar daca avem de-a face cu o inima asa de
mare! In total au participat 298 de atleti (113 la feminin, 185 la masculin), din 81 de
cluburi sportive.
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