
Nicoleta Grasu, bronz după 14 luni 
 

Ultima prezenţă a Nicoletei pe podiumul unei competiţii importante data din august 2006 - bronz la 
CE de la Göteborg 

Gustul amar pricinuit de ratarea podiumului la JO îi va fi îndulcit Nicoletei Grasu pe final de an. 
Clasată pe patru la CM 2007 (63,40 m), discobola va urca pe treapta a treia, după ce posesoarea 
medaliei de argint de la Osaka a intrat pe lista neagră a forului mondial (IAAF). În contextul în care 
rusoaica Darya Pishchalnikova a fost suspendată temporar de IAAF pe 31 iulie, împreună cu un grup 
de alte şase atlete ex-sovietice, acuzate de nereguli în privinţa supunerii la testele antidoping, soţia şi 
eleva lui Costel Grasu îşi va trece în palmares al treilea metal mondial al carierei. Informaţia, 
confirmată de managerul Nicoletei, Silviu Hodoş, e întărită de amănuntul reliefat recent de IAAF, cum 
că rusoaica consumase substanţe interzise încă din aprilie 2007. Patru luni mai târziu, în Japonia, 
uriaşa aruncătoare de numai 22 de ani pe-atunci (1,90 m – 100 kg) uimea întreaga suflare atletică 
realizându-şi cel mai bun rezultat al carierei (65,78 m).  
 

A atacat decizia la Lausanne 

„Prea multe nu ştiu nici eu, decât că rusoaica a fost prinsă. Normal, ea ar trebui să dea  
înapoi nu numai trofeele cucerite, ci şi banii încasaţi pe la diverse concursuri din 2007 până în 
momentul în care nu a mai concurat. �tiu doar că Darya ar intenţiona să participe la CM de la Berlin 
de anul viitor”, ne-a declarat Nicoleta (37 de ani). Pishchalnikova a atacat recent decizia la Tribunalul 
de Arbitraj Sportiv de la Lausanne şi aşteaptă acum decizia. În cazul în care instanţa elveţiană nu-i 
va da dreptate, atleta dinamovistă ar urma să-şi completeze vitrina cu trofee cu încă o medalie.  
 
 

 
"Aşteptăm de la IAAF confirmarea oficială prin care să se 
recunoască medalia de bronz a Nicoletei." - Dan Serafim, antrenor federal 

articol scris de Andru Nenciu  
 


