
D’ ale atletismului (3) 
 
Iarna se tine scai de capul nostru, intro 
destrabalare non-stop, supunandu-ne la o 
adevarata cursa cu obstacole: Derdelus, ghetus sau 
caderi spectaculoase in groapa cu apa rece sloi (Ma 
rog, cu sloiuri, ca sa fim mai exacti). O paleta 
completa de incercari peste care suntem nevoiti sa 
trecem, ca la concurs, premiantii nefiind rasplatiti 
decat cu OK-ul normalitatii. 
 
Fara discutie, evenimentul sportiv principal, care ne 
“fura” somnul si ne “strica” diminetile este 
Olimpiada de iarna, care a debutat in week-end-ul 
trecut la Vancouver (Canada). O editie a Jocurilor 
(cu numarul 21), indoliata, din nefericire, in data 
de 13 februarie, inca din faza antrenamentelor, 
odata cu ingrozitorul accident mortal al 
georgianului Nador Kumaritashvili, de la sanie. 
Peste Ocean, incidente de tot felul tin capul de afis 
al mediei de specialitate si nu numai, aducand in 
atentia opiniei publice de pe intreg mapamondul 
sincopele sistemului canadian de transporturi, 
manifestarile huliganice ale unor asa-zisi oponenti 
ai Jocurilor Olimpice etc. In ceea ce ne priveste, un 
scandal a penetrat ca o dara neagra si urata spatiul 
mioritic. Este vorba despre reprezentantii tricolori 



din probele de bob, deplasarea pe continentul 
Nord-American declansand o seama de reactii, 
suspectandu-se corectitudinea cu care federatia de 
specialitate a realizat selectia in cazul a doua 
echipaje (4-masculin, 2-feminin). Departe de noi 
ideea de a ne plasa pe una dintre baricade, dar ne 
surprinde tacerea tip mormant a chiriasilor 
imobilului din str. Vasile Conta, nr. 16, adica fostul 
MTS, departamentul de resort fiind cel caruia, pana 
la urma, i se poate pune in carca decizia luata, 
aceea de supervizare a delegatiilor propuse de 
fiecare federatie in parte, Comitetului Olimpic si 
Sportiv Roman, revenindu-i ultimul cuvant. Adica o 
procedura cat se poate de normala, suspecta fiind 
proptirea la stalpul infamiei a numai uneia dintre 
partile implicate. Si daca mai marii federali sunt cu 
haine si bagaje la fata locului, ca si o mare parte a 
staff-ului COSR, MTS este mai mult ca sigur bagat 
pana-n gat in gramada de zapada de-o culoare 
indecisa, “color” gri al luptelor intrinseci pentru 
reorganizarea institutiei, de aceasta data sub 
cupola MECTS. 
 
In schimb, in spatiul nostru atletic cel de toate 
zilele, ritmul este accelerat, nu mai putin de cinci 
competitii desfasurandu-se la sfarsitul saptamanii 
trecute. Plus, ceva prezente romanesti peste 



hotare, o frenezie cat se poate de fireasca in 
aceasta perioada a anului, sezonul indoor 
apropiindu-se cu pasi mari si repezi de apogeu: 
Campionatele Mondiale programate intre 12-14 
martie, la Doha (Quatar). “Fuga” dupa indeplinirea 
standardelor de participare la intrecerea lumii, 
obiectiv major al FRA, motivand atletii, dar si pe 
antrenorii acestora. Sa le luam pe rand: joi, la Baile 
Felix, s-a derulat concursul national de cros, 
rezervat tuturor categoriilor de varsta, la masculin 
si feminin, criteriu de selectie al loturilor nationale 
care ne vor reprezenta la Campionatele Balcanice. 
Din pacate, alergarile s-au luat la intrecere cu o 
vreme caineasca, rezultatele fiind clar influentate 
negativ. Vineri si sambata, atat in sala din cadrul 
CSNB “Lia Manoliu”, cat si in cea din Bacau, au fost 
programate patru competitii importante: 
Campionatul National pentru probe combinate 
(seniori, tineret si juniori 2), Grand Prix-ul 
juniorilor 3, Cupa Municipiului Bucuresti, si 
“Memorialul Dorin Melinte”, orasul de pe malul 
Bistritei gazduind un concurs national al juniorilor 
1, 2, 3 si tineret, cu o larga participare (363 de 
sportivi; 213 – masculin, 150 – feminin; din 31 de 
cluburi). Tot in week-end-ul trecut, Ancuta Bobocel 
s-a aliniat la startul cursei de 1500 m, in cadrul GP 
Galan, de la Stockholm, ocupand locul sapte, fiind 



cronometrata in 4:12,46. Sa consemnam recordul 
national intregistrat de cadeta Alina Rotaru (CSA 
Steaua) la pentathlon (3818 de puncte) la 
Nationalele “atletilor completi” care s-au bucurat de 
prezenta a 42 de sportivi (24 – masculin, 18 – 
feminin), din 17 cluburi. Avalansa incredibila la 
probele de sprint si sarituri a juniorilor 3, am putea 
spune, fara sa denaturam adevarul, in detrimentul 
alegarilor de anduranta. Mai mentionam acest 
fenomen, ciudat pentru neavizati, daca este sa 
luam in considerare traditia romaneasca in probele 
de semifond, fond, dar care a proliferat datorita, 
hai sa-i zicem, comoditatii antrenorilor, care in 
acest fel stau mai la caldurica, cand ii ploaie, cand 
ii vant, sau pe alte intemperii meteorologice. Din 
pacate, nu este sigurul aspect negativ care ne-a 
“furat” ochiul: stam cam rau la capitolul selectie, 
cel putin din punct de vedere antropologic, pe 
turnanta facandu-si simtita prezenta unii copii care 
nu au nimic de-a face cu sportul de performanta, 
din acest punct de vedere.  In total s-au prezentat 
237 de atleti (115 – masculin, 122 – feminin, din 
59 de cluburi). Foarte animata a fost intrecerea 
municipala, fenomen motivat prin disparitia din 
calendarul competitional a Balcaniadei indoor, 
pretendetii la un loc in delegatia pentru Doha fiind 



obligati sa ia in calcul orice posibilitate de a-si 
realiza baremul impus de catre IAAF. 
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