
D'ale atletismului 
  
Se pare ca zilele astea se da o lupta la baioneta, ori de-a bagatu' in seama 
pentru suprematia sportului romanesc. Dintr-o data, cascavalul (vezi, bine, 
ca reprezentare grafica) este o imagine atragatoare, roata mare si irezistibila 
pentru cele cateva tabere angajate in disputa de idei, iar baricadele se ridica 
mai la lumina, mai pe intuneric. Se povesteste pe culoarele stabilimentului 
din Vasile Conta sau pe la colturi, in Piata Victoriei, ca mai peste tot, de 
altfel, ca sa nu mai pomenim de proaspatul ministru al Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, dornic de munca si plin de energie, asigurat prin mai 
multe voci ca soarta performantei autohtone rapeste perfid somnul unora 
dintre personalitatile implicate. Miza, se aude, sunt federatiile sportive, 
incondeiate violent de "mai marile" ramase in defunctul Minister al 
Tineretului si Sportului, chiar pe site-ul oficial. Cireasa de pe tort este o 
strategie de dezvoltare a acestui domeniu. Plan vehiculat intens doar pe la 
suete, mai mult sau mai putin mondene, uneori fatal inexistent, sau, pur si 
simplu, insuficient elaborat. Ei, si ce credeti ca fac alesii sau numitii nostri pe 
atata ger si ceata? Se odihnesc sarmanii, dupa stress-ul prin care tocmai 
trecura cu alegerile astea etern caragialesti, ori dupa uzul abacului bugetar, 
cu sabia Fondului Monetar International deasupra capului. In block-start, 
cluburile sportive isi ling amarnic ranile, federatiile de resort aduna, scad, si 
iar impart (ca la inmultire li se da cu rigla peste degete) niste sume (de bani, 
de buna seama!), deocamdata, teoretice.  
 

- Viata merge, insa, mai departe, iar lesurile de pe campul de lupta vor 
fi adunate cand o da dezghetul! S-a consumat deunazi prima sedinta 
din 2010 a Consiliului Federal al atletismului nostru, eleganta salii din 
Primo Nebiolo, in vecinatatea tribunei care a crescut ca Fat Frumos in 
doar doi ani, tehnica ultimul ragnet si seriozitatea cu care au fost 
elaborate materialele prezentate (Regulamentul FRA, Planurile de 
pregatire pentru lotul olimpic) starnind, totusi, niscaiva polemici. 
Pentru ca, nu-i normal?, observatiile pertinente s-au nascut doar din 
dorinta ravasitoare de a fi cat mai buni. Adicatelea, perfectionisti, vezi 
bine, coane! Ca doar nu-si baga coada necuratul sa ne fluture prin fata 
ochilor expresii ale invidiei!  
 

-  Si uite asa, sambata trecuta s-a trecut si la treaba concreta. Sezonul 
indoor a debutat in Bucuresti, cu prima etapa a concursului national 
Grand Prix, rezervat seniorilor, tineretului si juniorilor 1, intr-un an pe 
sufletul federalilor, am zice, daca luam in calcul politica de promovare 
a juniorilor, dusa cu consecventa in ultima vreme. Ca doar in 2010 
este programata prima editie a Jocurilor Olimpice ale cadetilor, 
intrecere gazduita de Singapore in august, dupa trialul de la Moscova. 
Si cum in deobste Romania sta bine la aceasta categorie de varsta, 



orizontul e roz-violet. Ca orhideele! Fara sa abunde in rezultate care sa 
ne ia piuitul, cu unele probe depopulate, si ma refer la semifond, cu 
toate ca acolo tricolorele au scris istorie, cu un numar dublu al 
participantilor, fata de cel al atletelor (chiar daca traditia autohtona 
spune exact pe dos din punct de vedere al performantelor 
internationale), am putut asista, totusi, la un concurs frumos. In lipsa 
seniorilor nostri cu mare experienta, care-si dramuiesc abil fortele 
pentru Mondialele de sala de la Doha, din martie, ne bucura faptul ca, 
de mai multe ori, juniorii au tinut capul de afis.  
 

-  Ca sa nu iesim din ritualul mioritic, ne bagam si noi, hodoronc-tronc, 
in scandalul vedeta: e sau nu Mutu dependent de dopaj? Nu bag in 
seama bucuria cu care unii si-au frecat mainile ca, uite!, ii ia si pe 
astia din fotbal, unde mai pui ca este vorba despre starul starurilor, 
rebelul, dar oare nu asa sunt marile personalitati din sport?, dar vreau 
sa va spun o poveste. In vremuri de demult, cand Romania era pe 
podiumul mondial de multe ori, iar expertii anti-doping tot cercetand si 
depistand cazuri suspecte isi mai dadeau cu stangul in dreptul, o 
Cosanzeana atleta a calcat (nedovedit pe deplin) pe bec. Lumea 
atletismului international a cazut de acord atunci ca daca "inculpata"ar 
fi fost reprezentanta unei mari puteri, vezi Rusia, SUA etc, verdictul 
tribunalului sportiv ar fi fost altul. Ca doar este de notorietate cazul 
americanilor, care, daca nu se dadeau "in gat" intre ei, mai foloseau 
mult si bine THG-ul, urmand ca la aparitia unei substante superioare, 
sa treaca respectivul anabolizant pe lista neagra, vestita Marion Jones 
fiind bagata in puscarie pentru respectiva infractiune. Romanasii nostri 
ce-au facut? Nu ca nu au ajutat-o cu nimic, dar, mai catolici decat 
Papa, accelerand zelos politica CIO in domeniu, omologii autohtoni ai 
forului respectiv au suspendat-o pe viata. Bine, vezi Doamne, numai 
din competitiile olimpice, ca si cum JO n-ar fi incununarea oricarei 
cariere sportive! Probabil ca i-a durut fix in cot ca au traumatizat psihic 
un om, pana la urma! C-asa-i in Tenis!, vorba regretatului Caragiu. 
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