
 

„Încheiere” cu dans din buric 
 

Cupa Europei reprezintă un reper esenţial în calendarul anual al federaţiei europene, o ciocnire între 
orgoliile naţiunilor participante, o şansă în plus pentru sportivi de a-şi realiza baremuri sau o nouă 
provocare în a-şi doborî propriile „vârfuri”. 

  

Evenimentul nu implică doar aterizări în nisip, proiectări de discuri sau liniuţe pe portativ, ci şi un 
interval orar în care protagoniştii din diferitele colţuri ale Europei ciocnesc un pahar de şampanie, îşi 
intersectează privirile, îşi aruncă un zâmbet sau îşi forţează gleznele pe ringul de dans. 

  

Secvenţele sunt decupate din banchetul de final al oricărei competiţii importante din atletism, atunci 
când balul vine ca o compresă rece pe frunţile asudate în arenă. E momentul în care fracţiunile de 
secundă, pirueta, plecarea din block-start sau elanul sunt date pentru puţin timp uitării. Inedita 
„încheiere” n-a lipsit nici din Turcia, acolo unde s-a disputat week-end-ul trecut Liga Întâi a Cupei 
Europei, la finele căreia fetele au încheiat pe doi, iar băieţii pe şase. 

 
La Istanbul, banchetul a avut loc în cel mai mare salon al luxosului hotel Ramada (26 de etaje), 
încăpere care cu o zi înainte gazduise o nuntă!  
 
Cadre ale reuniunii 

 
- Discobola Nicoleta Grasu, semnatară la Istanbul a celei mai tari performanţe în 2008, şi 
preşedintele FRA Sorin Matei, şeful delegaţiei tricolore, au fost premiaţi de organizatori cu plachete 
argintii 
- „Va fi bine la Olimpiadă. Am mare încredere”, a anunţat soţul şi antrenorul Nicoletei, Costel Grasu 
(locul 4 la JO 1992) 
- Au fost prezenţi mai toţi membrii delegaţiei tricolore inclusiv mai marii federali: Sorin Matei, Ion 
Buliga, Zsolt Gyongyossy, Gabriela Szabo şi Dan Serafim 
- - Atmosfera a fost încălzită de o orchestră locală a cărei piesă de rezistenţă a reprezentat-o.... o 
dansatoare ϑdin buric. Creola care a făcut deliciul asistenţei era de origine română   
- Ca un pugilist sigur de el, team-ul tricolor a ocupat centrul ringului... de dans 
- Cea mai gălăgioasă echipă a fost Suedia, în frunte cu supervedetele Carolina Kluft şi Stefan Holm, 
„Caro” etalându- şi şi veleităţile de dansatoare pe muzică turcească 



- Croata Blanka Vlasici şi-a dat examenul la artă fotografică, imortalizând diverse momente  
- muzica tradiţională turcească a fost „spartă” cu acorduri house  
- berea a curs „râuri-râuri” 
- ca la mai toate evenimentele de acest gen din atletismul mondial, cortina finală s-a tras la miezul 
nopţii, spre nemulţumirea celor prezenţi 

  

 

Articol preluat din Pro sport ( autor Andru Nenciu ) 

  

 


