
 
 
D” ale atletismului (4) 
 
 
Vine, vine primavara! 
 
Dupa atata frig si ceata, iar se arata soarele! Numai ca, vezi bine, 
pana si cel mai proaspat anotimp, de debut la capitolul sperante, de 
innoire, poarta pe meleagurile noastre o masca hada! In Romania, 
vestitorii primaverii sunt talharii care, in loc de ghiocei, poarta-n palme 
rangi, pistoale de-adevaratelea sau de jucarie, si-un ciorap sexy tras 
pe mutra! Primavara lui 2010 ne-aduce mai degraba in dar multa 
mizerie la  propriu si figurat, singura tragi-comedie care ne-a umplut 
paharul cu-un lichid dulce-amar fiind oferit in week-end-ul trecut de 
alegerile derulate atat de caragialistic la Romexpo, in randul etern 
pusului in pericol de scindare, PSD eu. In rest, numai de „bine” : 
inundatii, alunecari de teren, gropi cat gura mega dinozaurilor 
preistorici, care papa lacom din rotile si caroseriile automobilelor cu 
Rovigneta la zi. Cat despre soarta sportului romanesc, „festina lente” 
(Grabeste-te incet)! Cu viteza melcului care face tusti, de nu mai poti 
pune mana pe el, anuntata Autoritate Nationala pentru Sport sta in 
block-start, iar federatiile nationale, cluburile sportive, rezista eroic, 
mai ceva ca ostile lui Stefan cel Mare sub presiunea otomana. Iar 
eforturile financiare personale ale profesorilor-antrenori, parintilor si 
chiar ale fericitilor practicanti, se aduna, zi de zi, pe repede inainte! C-
asa-i in post, ca numai ce a trecut o saptamana de „abtineri” diverse 
in perspectiva celei mai mari Sarbatori Crestine, Pastele! Si nu al 
cailor, care de-abia ce l-am petrecut cum se cuvine, la Targoviste, 
conform unei traditii de sorginte bulgareasca. 
 
Redefinirea unui parteneriat 
 
Revenind la „oile noastre”, vineri, in Sala de Consiuliu a federatiei 
noastre a avut loc o conferinta de presa care a avut ca principala tema 
anuntul legat de continuarea parteneriatului FRA - Compania ASTRA 
Asigurari. Un eveniment important in viata noastra cea de toate zilele, 
avand in vedere faptul ca acest parteneriat ce dateaza din anul 2008 
sintetizeaza, pana la urma, ideea de performanta, ASTRA fiind cea 
care ne „imbraca” campionii! Participarea mediei a fost deosebita, si le 
multumim si pe aceasta cale, pentru interesul pe care ni-l acorda. 
Sporit, din an in an!  
Bineinteles ca apetitul informational al jurnalistilor nu s-a limitat doar 
la vizionarea superbelor manechine care au defilat cu gratie printre 



camere, aparate foto, trepieduri, operatori si fotoreporteri, chiar daca 
aparitia lor ne-a cam luat piutul! „Deocamdata, au realizat standardul 
de participare la Campionatul Mondial indoor de la Doha, programat 
intre 12-14 martie, numai doua atlete, Adelina Gavrila-triplusalt si 
Ancuta Bobocel-1500 m, dar speram ca, pana la data limita a 
inscrierilor, numarul sa se mareasca, pentru ca intentionam sa 
deplasam in Quatar 10-12 sportivi”, a raspuns Sorin Matei, 
presedintele FRA, intrebarii care a vizat obiectivul principal al FRA in 
sezonul rece. Normal, un alt schimb de replici s-a referit la principala 
investitie a federatiei aflata in derulare, tribuna si hotelul care au 
crescut atat de frumos de vreo doi ani incoace in Stadionul Iolanda 
Balas Soter. Fianlizarea inseamna, insa, alte fonduri importante, iar 
auspiciile sub care a debutat anul acesta nu sunt tocmai roz. „Pentru 
ce s-a ridicat pana acum, trebuie sa multumim in mod special Primariei 
sectorului 1, domnului Andrei Chiliman, personal, dar si Ministerului 
Tineretului si Sportului. In egala masura pot afirma, fostul ministru 
Monica Iacob-Ridzi a inteles ca, fara ajutorul financiar al statului, nu 
avem cum sa construim un obiectiv esential pentru performanta 
nostra. In plus, de acelasi sprijin ne-am bucurat si in politica vizavi de 
juniori, strategie imbratisata imediat si de catre domna Iacob-Ridzi, 
care a realizat rapid ca nu se mai poate vorbi despre o viitoare 
generatie valoroasa, daca nu ne aplecam cu multa atentie spre cei 
tineri, chiar foarte tineri”, a precizat Sorin Matei, adaugand faptul ca, 
fara discutie, este in asentimentul mai multor conducatori de federatii 
sportive, care evita sa faca astfel de declaratii. „Nu putem trece, insa, 
sub tacere, lucrurile bune pe care fostul ministru le-a facut, scotand in 
evidenta numai laturile negative, pentru ca este neelegant”, a incheiat 
presedintele FRA. 
 
Cadetii si-au decis liderii 
 
Daca vineri si sambata Sala de atletism din cadrul CSNB „Lia Manoliu” 
a rasunat de uralele de incurajare adresate juniorilor 3 si 1 care s-au 
infruntat in cadrul Nationalelor de probe combinate (45 de atleti, din 
17 cluburi - 20 baieti, 25 fete), in vedeta, in week-end-ul trecut, s-au 
desfasurat CN ale cadetilor. O competitie care are o semnificatie 
deosebita mai ales in acest an, in perspectiva organizarii primei editii a 
Jocurilor Olimpice dedicate acestei categorii de varsta, finala urmand 
sa aiba loc in august, la Singapore, dupa trialul de la Moscova. Si 
pentru ca nici nu simti ce repede trece timpul cand evoluezi in arena, 
progresele pe care le inegistreaza zi de zi atletii vizati rapesc somnul si 
chinuie diminetile antrenorilor personali, ai celor de lot, ca sa nu mai 
pomenesc despre federali. In concluzie, sunt de remacat prezenta unui 
numar mare de combatanti (384 de atleti, din 83 de cluburi - 239 



masculin, 145 feminin), dar si performantele reusite. In cap de lista 
stau cele doua recorduri nationale stabilite la 800 m si 1500 m de 
catre suceveanul Ilie Bogdan Macovei (1:58,10, respectiv, 4:05,12). 
Cu doua titluri se poate mandri si Alina Rotaru (CSA Steaua), 
medaliata cu argint la Mondialele de anul trecut, la lungime, unde 
acum a sarit 6,09 m, la inaltime trecand peste stacheta ridicata la 1,75 
m. Alte viitoare stele se prefigureaza a fi Adelina Pastor (locul trei in 
competitia lumii la stafeta de 100x200x300x400 m - LPS Banatul CSM 
Timisoara), 55,62 la 400 m, dar si Andreea Huzum Vitan (LPS 
Botosani-Dinamo), prima pozitie la aruncarea greutatii de 4 kg, cu 
13,61 m. Nu sunt insa sigurele rezultate contabilizate cu „infrigurare” 
de  catre specialistii nostri. 
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