
Lavric la Beijing? 
de Mirela Neag 

 
Există şanse ca proaspăta campioană mondială la juniori Mirela Lavric să ajungă totuşi la 
Olimpiada din China 
 
 
Mirela Lavric are doar 17 ani. Este deja dublă campioană mondială şi deţinătoare a titlului european 
la 800 metri, performanţe realizate în competiţiile rezervate juniorilor. După Bianca Perie, care are 18 
ani şi e deja de patru ori campioană a lumii la aruncarea ciocanului, Lavric reprezintă a doua mare 
speranţă a atletismului românesc. 
 
2:00,00 este baremul A cu care se califică o atletă la JO în proba de 800 m 
 
Bianca Perie participă la Olimpiada de la Beijing, chiar dacă nu a împlinit 19 ani, Lavric, nu. "Pentru 
Perie am obţinut o derogare de vîrstă de la federaţia internaţională deoarece avea îndeplinit baremul 
A şi era singura reprezentantă a României înscrisă în proba respectivă. Pentru Lavric nu putem 
obţine acelaşi lucru deoarece ea are doar baremul B şi nu este singura româncă la 800 metri", a 
explicat Sorin Matei, preşedintele Federaţiei Române de Atletism.  
 
2:00,06 este timpul realizat de Mirela Lavric la CM din Polonia 
 
Matei susţine însă că mai există o variantă ca Lavric să ajungă la Beijing. "Mai e o şansă pentru 
această sportivă, dar nu în calitate de concurentă", a spus şeful FRA. Sorin Matei a făcut trimitere la 
programul forului olimpic român, "Tineri la Beijing". "Nu este la fel ca participantă, dar tot va vedea ce 
înseamnă o astfel de competiţie. Una este să stai pe pistă, să vezi spectatorii, să trăieşti competiţia 
şi altceva vezi din tribune", a adăugat acesta. 
 
 
Locurile sînt ocupate 
 
Reprezentanţii COSR au eliminat orice şansă ca atleta Mirela Lavric să poată ajunge la Beijing. 
"Există programul , iar fiecare ţară are repartizate două locuri. Pentru desemnarea celor doi sportivi, 
în urmă cu două luni am organizat un concurs, iar cîştigători sînt o handbalistă şi un tirist", a spus 
Ioan Dobrescu, secretar general al COSR. 
 
 
"Am fi fost pregătiţi să o luăm pe Mirela Lavric la Beijing ca sportivă, dar, din păcate, regulamentele 
de la atletism nu ne permit. Oricum, ea va primi bursă olimpică şi va afla în primul eşalon pentru 
Londra 2012" 
Ioan Dobrescu secretar general COSR 



 


