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În cazul în care se va păstra acelaşi sistem, atît fetele, cît şi băieţii vor concura şi la anul în a 
doua grupă valorică a Cupei Europei.  

Sîmbătă au mărşăluit victorios la Istanbul Nicoleta Grasu şi Liliana Popescu. Prima a reuşit în 
concursul de aruncare a discului din cadrul Ligii I a Cupei Europei o performanţă de 66,51 metri, care 
a propulsat-o pe poziţia de lider mondial. Popescu a fost a doua atletă ce a adus echipei României 
maximum de puncte, terminînd pe locul I cursa de 800 metri. 
 
Ieri i-a venit rîndul Cristinei Vasiloiu să triumfe, ea impunîndu-se în întrecerea de 1.500 metri. Sporti-
va în vîrstă de 20 de ani a reuşit să fie cronometrată cu timpul de 4:15,47, performanţă inferioară în-
să celei realizate în urmă cu trei săptămîni la Bucureşti, la Internaţionalele României (4:04,18). Vasi-
loiu este una din cele trei reprezentante ale României la Olimpiada de la Beijing în proba de 1.500 
metri, unde vor mai alerga Liliana Popescu, lider mondial al momentului, şi Elena Iagăr Antoci. O sur-
priză a venit şi din partea Ancăi Heltne, care a adus şi ea maximum de puncte la aruncarea greutăţii 
(17,54 m). 
 
Singurul rezultat de top al băieţilor înregistrat la Istanbul a venit din partea lui Levente Bartha. Acesta 
a cîştigat ieri la suliţă cu o aruncare de 78,90 metri, ceea ce a reprezentat şi un nou record personal 
pentru român, îmbunătăţit cu 24 de centimetri. Acesta este însă insuficient pentru a se califica la JO, 
baremul A fiind de 81,80 m. 
 
În cazul în care actualul sistem al Cupei Europei va fi păstrat şi în 2009, ambele echipe ale României 
se vor menţine în Liga I. Pentru promovare în Superligă, de unde fetele au retrogradat în 2006, ar fi 
trebuit să se situeze pe locul I în clasamentul pe naţiuni, care a fost ocupat de Grecia. 

2 este locul ocupat de echipa feminină a României la Istanbul. 

6 este locul ocupat de echipa masculină a României la Istanbul. 

Schimbare de sistem 

În premieră, în acest an, toate grupele Cupei Europei (Superliga, Liga I şi Liga II) s-au desfăşurat în 
acelaşi timp, dar în locuri diferite, promovarea şi retrogradarea din grupele valorice urmînd a se face, 
dacă se va promulga, după un alt sistem. Se va întocmi o ierarhie generală pe naţiuni, indiferent de 
ligă, în funcţie de clasamentul reunit al fetelor şi băieţilor din aceeaşi ţară. Sistemul de punctare 



folosit a fost acelaşi pentru toţi sportivi: opt puncte pentru primul loc în probă şi un punct pentru 
ultimul. În Superligă vor promova primele 8 echipe. Noul sistem va urma să fie supus aprobării la 
umătorul congres al forului european. 
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