
Nicoleta Grasu visează la aurul olimpic 
 

Grasu (Costel, Nicoleta, Mihai şi �tefan) şi la propriu şi la performanţe 

Performanţa cere sacrificii, iar discobola Nicoleta Grasu (37 de ani) o simte cel mai bine. Atleta e una 
dintre membrele lotului olimpic care îşi împarte timpul între sport şi familie. Deşi se simte epuizată la 
finalul unei zile,  mărturiseşte că e împlinită din toate punctele de vedere.  
 
Energia Nicoletei creşte direct proporţional cu repeziciunea cu care se scurg zilele din clepsidra 
timpului rămas pâna la JO. O tipă plină de viaţă, Nico încearcă să le facă pe toate. E lider mondial 
(66,51 m) şi câştigă concurs, după concurs. Ultimul, sâmbătă seara, când a luat caimacul Grand Prix-
ului de la Istanbul, cu o aruncare de 61,64 m pe vânt potrivnic. Rezultatul nu e unul senzaţional, dar 
contextul îi conferă un imbold consistent. A bătut două cubaneze, pe Yarelis Barrios  (61,46 m) şi pe 
Yania Ferrales (58,21 m), prima fiind cea care i-a suflat bronzul la CM de anul trecut. Ca de fiecare 
dată după concursuri, dinamovista jubilează într-un stil propriu. „Pun mâna pe telefon, şi-mi sun 
băiatul. Acum l-am mulţumit, dar altă dată m-a certat. «Măi, mami, doar locul 3? Voiam mai sus!». 
�tefan mă mobilizează enorm”, explică Nicoleta. Uneori fiul stă în apropiere  la antrenamente sau 
altă dătă chiar o însoţeşte la concursuri. „Într-adevăr, e greu cu timpul liber. Încerc să acord 60 % 
familiei, 20 % nepotului Mihai şi cât îmi mai rămâne… 20 % mie. Să vă spun ceva, în fiecare an am 
pe cap grija unui concurs mare, dar mă descursc. Încerc să le fac pe toate“, continuă Nico. „Dacă eu 
am terminat pe locul 4 la JO 1992 de la Barcelona, sper ca soţia să reuşească să urce pe podiumul 
olimpic. Visăm chiar la cea mai înaltă treaptă. E greu, dar nu imposibil!“, spune Costel, soţul şi 
antrenorul Nicoletei. 
 
Nicoleta şi Costel formează una dintre cele mai frumoase familii din sportul românesc. Sunt 
un model pentru tineri 
Dan Serafim antrenor federal 
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