
Bianca Perie, cvadrupl` campioan` mondial` 
 
@@@ Record al Campionatelor Mondiale de juniori I [i aur pentru Bianca 
Perie la aruncarea ciocanului, cu o a doua \ncercare care a m`surat 67,95 m, 
este [tirea care a f`cut \nconjurul lumii miercuri seara. @@@ 
 
Pentru delega]ia rom=n` la Bydgoszcz (Polonia), a fost un prilej de m=ndrie 
[i de speran]`, av=nd \n vedere \n ultimii 15 ani atletismul nostru nu a mai 
avut o genera]ie compact` de o asemenea valoare, capabil` s` umple 
golurile r`mase prin retragerea vedetelor de alt` dat`. Mai mult, \n cazul 
Bianc`i s-a mai \nregistart un record na]ional: patru tiluri mondiale cucerite 
de un atlet la juniori. Cine a avut norocul s-a vad` \n concurs nu o s-o uite 
prea repede! Mai ales adversarele, cu vreo trei capete mai \nalte, [i mult mai 
dezvoltate fizic. Bianca a avut o prim` \ncercare de 64,66 m, cu care s-a 
instalat confortabil \n fruntea clasamentului, la a doua stabilind [i recordul 
Campionatelor, cu 67,95 m. "N-am avut emo]ii deloc! Am promis c` o s` 
c=[tig, ceea ce am f`cut. Am vrut s` fac [i recordul Campionatelor [i am 
reu[it", a izbucnit Bianca la gard, unde o a[tepta antrenorul Lucic` Cuco[ [i o 
parte din delega]ia noastr`, care st`tea la r=nd, la pupat! A urmat turul de 
onoare \nvelit` \n steagul tricolor, dar asta dup` semifinala de la 800 m, \n 
care s-a impus Elena Mirela Lavric, un alt lider mondial, \ncurajat` din to]i 
bojocii de proasp`t` campioan`. Programat` imediat dup` festivitatea de 
premiere de la aruncarea ciocanului, cursa supranumit` “regina probelor”, 
cea de 100 m, a avut-o miraculos la start pe Andreea Ogr`zeanu, eleva 
profesoarei Cristina Manea fiind sigura atlet` alb`. Andreea a alergat pe 
culoarul unu, iar rusoaica de pe cel de-al doilea nu s-a mai prezentat la start. 
A fost nevoit` s` alerge de una singur`, clas=ndu-se \n final pe locul [ase 
(11,67).  
Cristina VLADU 


