
Constantina Diţă: "Dumnezeu a fost cu mine" 
 

Istovitorul maraton s-a încheiat. Urmează cel de-al doilea, al gloriei. Un fel de „încheiere”, cum spun 
atleţii. 20 de minute în zona mixtă. 20 de minute la conferinţa de presă. 2 ore la doping. 1.200 de 
secunde la semnat autografe în Satul Olimpic. Câteva ceasuri la alte interviuri. �i vreo o oră, aseară, 
la ceremonia de acordare a medaliilor. Pe ultima turnantă? O mică petrecere în fief-ul delegaţiei 
tricolore.  
 
Puşa, ai dat lovitura… 
Sincer, am sperat că voi lua medalie, dar n-am crezut că voi lua aurul. Sunt extrem de fericită. Vârsta 
cred că m-a ajutat enorm, întrucât înseamnă experienţă, dar şi pentru că adversarele mele n-au 
crezut că aş alerga atât de bine la 38 de ani. 
 
Cum aţi gândit cursa? 
Soţul meu mi-a spus că trebuie să stau în grup pe prima parte. După 20 km am început să mă 
distanţez, fiind surprinsă că nimeni nu vine în urmărire. Vali mi-a strigat să măresc ritmul şi asta am şi 
făcut. Am tot sporit tempoul şi mi-a fost uşor apoi. Dumnezeu a fost cu mine. 
 
Când ai conştientizat că vei lua aurul? 

Pe ultimii 200 de metri (râde). Cu 2 km înainte de finiş tot întorceam capul să-mi văd adversarele, 
pentru că mi-era încă frică. Mai pierdusem la Londra, după ce condusesem la fel. 
 
Ai răni la picioare? 
Nu, sunt bine, n-am absolut nimic. 
 
Mai ai vreo motivaţie? 

Nu mai am niciuna, pentru că doar medalia olimpică îmi mai lipsea, iar visul mi s-a îndeplinit. Nu 
vreau decât să fiu sănătoasă şi să stau cu familia.. Nu mă voi retrage acum, dar poate că o voi face 
la anul, după Mondiale. Vârsta îşi spune deja cuvântul şi e puţin probabil să mai particip și peste 
patru ani la JO de la Londra.  
 

 
"Sper să pot dormi la noapte... că nu mai pot. Astă noapte nici 
măcar nu am visat"- Constantina Dică-Tomescu, campioana olimpică la maraton 

 
 

"�i vremea a fost azi de partea mea, pentru că nu a fost atât de 
cald, iar umiditatea nu m-a deranjat"- Constantina Dică-Tomescu, campioana 



olimpică la maraton 
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