Show de zile mari la Split
Fantastic spectacol atletic, ieri seara, pe Poljud Stadium din Split, in
cadrul primei editii a Cupei Continentale. Cu toate ca ne aflam aproape
de finalul sezonului in aer liber, nu mai putin de trei recorduri ale
competitiei au fost spulberate (s-au luat in calcul rezultatele defunctei
Cupe Mondiale), iar spectatorii care au avut ideea inspirata sa
populeze sambata seara corabia scaldata in lumina au avut ce vedea!
Olga Rypakova din Kazakstan, reprezentand Asia-Pacific, din prima
incercare la triplusalt, a reusit un impresionant rezultat de 15,25 m,
pentru ca peste aproximativ o ora sa vina randul americanului Jeremy
Wariner, sa stabileasca, pe distanta de 400 m, o performanta la fel de
inedita: 44,22. Continetul nostru a avut si el parte de-o mare
satisfactie, Maria Abakumova (Rusia) trimitand sulita la 68,14 m, dupa
ce vicecampioana olimpica, in acest sezon, nu a izbutit sa atinga varful
de forma.
Proba care ne-a captat tot interesul, cel putin noua romanilor, dar si
gazdelor, a fost cea de aruncarea discului, cu vicecampioana
europeana Nicoleta Grasu printre concurente. Nu a fost, insa, una
dintre cele mai bune zile ale Nicoletei, ea clasandu-se la finalul celor
patru incercari pe a sasea pozitie, cu 59,69 m, fiind clar ca este cam
obosita dupa periplul de intreceri la startul carora s-a aliniat, inclusiv
Liga de Diamant. In aceasta situatie, a fost interesant de urmarit
duelul dintre liderul european, Sandra Perkovic (evoluand acasa),
cubaneza Yarelis Barrios, pentru continental American, castigatoare a
Ligii de Diamant si chinezoaica Yanfeng Li, pentru Asia-Pacific. Disputa
a fost transata in favoarea ultimei (63,79 m), care i-a rapit publicului
bucuria victoriei favoritei Sandra (63,29 m), pentru ca Barrios sa se
multumeasca cu a treia pozitie, dar si cu un cec de 10.000 de dolari,
cuveniti acestui loc.
Gustate din plin au fost si cursele de 400 mg, la feminin impunandu-se
jamaicanca Nickieshe Wilson, pentru continentul American, in 54,52
(SB), pentru ca a doua clasata, nigerianca Muizat Ajoke Odumosu,
pentru Africa, sa stabileasca un nou record national, cu 54,59, ca si
cea masculina, unde britanicul David Greene (Europa) sa intre in
lumea buna a sprinterilor sub 48 de secunde, el fiind cronometrat in
47,88, nou record personal. La aruncarea greutatii, americanul
Christian Cantwell a terminat in tromba un sezon in care a fost
imbatabil, castigand, dupa Diamond League, si prima pozitie in Cupa
Continentala, ca si cecul aferent de 30.000 de dolari.
O seara de vis a fost incheiata cum se cuvine de stafetele de 4X100 m,
cea masculina oferind publicului un adevarat regal. Team-ul
continetului american, cu toate ca nu a alergat vreodata impreuna, cu
celebrul Tyson Gay in schimbul trei, s-a coordonat bine, si ,desi nu a

reusit sa alerge sub 38 de secunde (38,25), a trecut primul linia de
sosire, in defavoarea Europei, reprezentata de stafeta Frantei, avand
in componenta pe liderul de la CE, dar si de aici, in proba de 100 m,
Christophe Lemaitre, descalificata dupa un schimb doi defectuos si un
al treilea dezastruos, cu scaparea batului.
Asta seara ni se pregateste un nou festin sportiv, printre concurentii
de la triplusalt numarandu-se si Marian Oprea, vicecampionul
continentului nostru din acest an.
Cristina VLADU – Purtator de cuvant

Survoland Splitul alaturi de tarul Bubka
Din senin, din iarba verde, la Viena, in autobuzul care ne transporta
spre avionul cu destinatia Split si-a facut aparitia Serghei Bubka.
Supranumit si tarul, ucrainianul care a dominat saritura cu prajina
atata amar de vreme, este acum Senior vicepresedinte al Consiliului
executiv al IAAF, cu mari sanse ca la urmatoarele alegeri sa ocupe
chiar fotoliul de presedinte. Silueta lui ne-a impresionat pe toti, mai
ales ca ne-a cam luat pe nepregatite, fiind ultimul care a urcat scarile
vehicolului. Cum majoritatea calatorilor erau din lumea atletismului, iar
Bubka, vizibil jenat, a inceput sa salute in stanga si-n dreapta, sa
arunce niste glumite conationalelor lui, atmosfera s-a destins, cu atat
mai mult ca am dat ochii cu un fel de planor, dar cu elice, fiecare fiind
mai preocupat de modul in care vom incapea toti! Culmea este ca
dintr-o anulare de cursa, m-am trezit la bussines class, pe primul loc
posibil, 1A. Si cine credeti ca mi-a fost partener de drum, inghesuit in
minuscula avioneta? Tarul! Elegant si amabil cum a fost pe tot
parcursul zborului de o ora si un sfert (neasteptat de lin !) s-a oferit
sa-mi dea jos din chepeng geanta cu laptop-ul, dupa care a disparut
din nou. Nu inainte de a mai adresa un salut celor din apropiere.
Revenind la motivul pentru care ma aflu in acest week-end in acest
miraculous oras croat, este ca astazi si maine se va desfasura prima
editie a IAAF/VTB Bank Continental Cup, o competitie de elita,
descendenta a fostei Cupe Mondiale. Mai exact, primii doi atleti din
Europa, Africa, America, Asia-Pacific (Asia&Oceania), pe fiecare 40 de
probe incluse in programul de concurs (20 la feminin si tot atatea la
masculin) isi vor disputa intaietatea dupa regulamentul Campionatului
European pe echipe: locul 1, primeste maximum de puncte, adica opt.
Premiile sunt pe masura intecerilor din Poljud Stadium (o bijuterie
arhitecturala), mai exact, 30.000 de dolari prima pozitie, 15.000 a
doua, 10.000 a treia, pana la 1000 locul opt, in timp ce la stafete se
vor acorda 30.000 – 1, 20.000 – 2, 10.000 – 3, pana la 3000 – 8.
Pentru ca faceam referire la Poljud Stadium, trebuie sa stiti ca este
construit chiar pe malul Marii Adriatice, marea aia de un albastru prost
pictat, este considerat cel mai luminat din lume, are forma unei
corabii, ceva mai mare decat iehtuletele dichisite din golf si a fost
inaugurat in 1979 cu cazia Jocurilor Mediteraniene. Ce mai, in astfel de
locuri sa tot concurezi, de-a lungul vremii mari vedete ale atletismlui
mondial onorand acest spatiu, stabilindu-se chiar si doua recorduri
mondiale. Doua vorbe si despre Split: Plsat pe Costa Dalmatiei, orasul
gazda dateaza din vremea tetraviratului roman, imaratul Gaius
Aurelius Diocletianus (236-316) construindu-si aici un Palat, fiind
nascut in Dalmatia, loc unde s-a retras dupa abdicare. Are o populatie
de 188.694 de locuitori.

Printre vedete numai una si una prezente in aceste zile la Split,
Romania are doi reprezentanti de marca, vicampionii europeni Nicoleta
Grasu (aruncare discului), care va intra in focul intrecerilor astazi, la
ora locala 18,15 si Marian Oprea (triplusalt), programat sa ia startul
maine, la ora 17,20. Asa ca nun e ramane dacat sa le tinem pumnii
stransi!
Cristina VLADU – Purtator de cuvant

