
'M-am saturat sa fiu blonda!' 
  
Ionela Tarlea se pregateste pentru Olimpiada de la Beijing, cu gandul sa repete cel 
putin performanta de la Atena, cand a devenit vicecampioana olimpica in proba de 

400 de metri garduri.  

Obisnuita sa mearga destul de des la coafor, deoarece ii place sa 
arate foarte bine, vicecampioana olimpica ne-a destainuit faptul ca de 
curand s-a hotarat sa renunte la suvitele blonde dintr-un singur motiv: 
'Chiar daca nu am fost vizata in mod direct, eram satula de bancurile 
pe care le faceau cei din jurul meu pe seama blondelor. Asa ca mi-
am spus ca e mult mai bine sa-mi schimb look-ul', a explicat Tarlea.  
Atleta a ales sa-si vopseasca parul in castaniu. 'Sper sa-mi poarte 
noroc la Beijing', ne-a marturisit Ionela.  

O chinuie calcaiul 
 
Altfel, sportiva este chinuita de o accidentare la calcaiul drept, care a impiedicat-o sa concureze in 
proba de 400 de metri garduri aproape un an. 'Am avut probleme serioase la calcai. Este si 
motivul pentru care am achizitionat din strainatate o pereche de branturi, care sa ma ajute la 
protejarea zonei afectate', a declarat Ionela, care strange din dinti ori de cate ori intra pe pista de 
antrenament. 'Sunt momente in care am dureri cumplite, dar reusesc sa trec peste ele. Rezist si 
datorita infiltratiilor', a declarat vicecampioana olimpica de-acum patru ani. 

"Baietii sa ma astepte pana dupa Beijing" 
 
Cu toate ca a fost desemnata drept una dintre cele mai frumoase atlete, Ionela nu a avut prea mult noroc in dragoste. 
Casatoria s-a destramat destul de repede, din cauza distantei care exista intre ea si sotul ei - el fiind stabilit in 
Canada, la Edmonton. In prezent, Ionela ne-a declarat cat se poate de direct ca este singura. 'Nu am nici o relatie. 
Baietii mai pot astepta pana dupa Beijing', a precizat ea cu umor. 
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