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Simboluri cu semnificatii pe-ntelesul fiecaruia 
 
Am intrat cu inima mai mult sau mai putin usoara in primavara asta. 
Unii cu un entuziasm debordant, altii, din nefericire majoritari, vlaguiti 
pe dinafara, dar mai ales pe dinauntru, de problemele care ne fura 
zambetul din coltul buzelor cand primim sau daruim o floare sau un 
martisor. Pentru ca motivele de bucurie devin tot mai rare pe plaiurile 
nostre mioritice, iar criza asta economica, pe fondul uneia morale, 
profunda, se tine scai de noi, mai dihai ca iarna care nu prea are chef 
sa ne lase asa, cu una, cu doua! Colac peste pupaza, simbolurile se 
demonetizeaza pe lipsa acuta de „cash”, tot mai putine reprezentante 
ale sexului frumos apreciind la adevarata valoare un gest sensibil, de 
curtoazie. Oftand dupa ceva palpabil, care, uneori, tine de clad sau 
foame. 
Trebuie, insa, sa ne tinem psihicul la inaltime, incepand prin a aprecia 
pozitiv fiecare pas de „pitic” pe care Executivul nostru cel de toate 
zilele il face. In acest context, sedinta de Guvern din data de 3 martie 
ne-a ridicat un colt al cortinei care acopera ceea ce va sa fie viitorul 
sportului romanesc in urmatoarea perioada. In plen, au fost aprobate 
structura MECTS, infiintarea Autoritatii Nationale pentru Sport si 
Tineret, in frunte cu un secretar de stat, din cei sase din subordinea 
directa a ministrului Funeriu. Cunoscand viteza caruselului 
organizatoric tricolor, preconizam ca spre sfarsitul acestei luni unitatile 
din subordine sa cunoasca bugetul alocat. Dupa ce, in prealabil, se va 
da frau liber negocierilor intre ce s-a solicitat de jos si ce se va taia de 
sus! Optimismul nu trebuie, totusi, sa ne paraseasca, luand in calcul 
ca, probabil, ca si in 2009, finantarea se va extinde si pe luna 
februarie. Adica anul va ramane de 11 luni si nu va fi ciuntit la 10. Ca 
doar si ziua devine mai scurta, pe masura ce Pamantul isi modifica 
axa, in urma dezastrelor ce cutremura lumea. 
 
Mai putini performeri de top  
 
A iscat mare tevatura in randurile mediei autohtone decizia Consiliului 
Federal al FRA de a deplasa la Campionatele Mondiale indoor de la 
Doha (12-14 martie) numai trei atlete. Hotararea, luata, printre altele,  
cu unanimitate de voturi, a avut exclusiv ratiuni performantiale. Mai 
exact, indeplinirea standardelor de participare impuse de catre 
federatia internationala de specialitate, la care s-a adaugat actuala 



reglementare interna ca aceste baremuri sa fie realizate in anul 
respectiv. Realitatea ne-a demonstrat ca prestatia in concursurile 
internationale de mare anvergura a unor atleti care au avut in 
sezoanele anterioare rezultate de top, nu s-a ridicat la nivelul 
performantelor anticipate prin planurile de pregatire. Nepunerea sub 
semnul intrebarii a accesarii lotului nu a facut decat sa le taie elanul la 
antrenamente, o atitudine delasatoare, data de siguranta prezentei pe 
baza unor „indicatori” vechi de vreo jumatate de an, daca nu de un an 
intreg. Greseala impartita, din nefericire, in egala masura si de catre  
antrenorii lor. Asta daca judecam generic fenomenul. Cu toate ca 
prevederile cu pricina au fost cunoscute inca din debutul sezonului 
competitional, unii au mizat pe deschiderea aratata de FRA in anii 
anteriori, deschidere perceputa ca o concesie si nu un mod de a 
motiva la maximum dorinta de a obtine performante notabile. In 
contextul in care, la intrecerile respective, adversarii nostri doboara 
record dupa record, al sezonului, personal sau national. Asadar, 
ratiunile financiare aproape ca au palit in fata celorlalte deziderate, 
chiar daca, dupa cum aminteam mai sus, fiantarea intarzie sa-si faca 
efectele! Astfel, delegatia care va fi condusa de Gabriela Szabo 
(Vicepresedinte FRA, dar si membra a Comisiei de femei a IAAF), va 
cuprinde doi tehnicieni, Marin Istrate, antrenorul Ancutei Bobocel, 
calificata la doua probe (1500 m, 3000 m), Runar Heltne, sotul si 
antrenorul Ancai Heltne (a treia performanta mondiala a momentului 
cu 19,70 m, la aruncarea greutatii) si pe triplusaltista Adelina 
Gavrila.Cum nu ne-am permis „luxul” sa avem in lot si un cadru 
medical, din cauza cotei de participare impusa de catre IAAF (numarul 
de sportivi inscrisi il impune pe cel al oficialilor), FRA a raspuns pozitiv 
disponibilitatii aratate de un fizioterapeut cunoscut care activeaza in 
Doha, domnul Cosmin Horobeanu, gest incredibil in aceste vremuri, 
pentru care ii multumim. 
Cristina VLADU       
 
   
        


