
Atleţii români în block-start la Budapesta 
 
Plină de hahiţe mama natură în aceste zile! Transpirând şi 
raspirând din greu, am depăşit, târâş-grăpiş, canicula care 
ne-a pleznit drept în vârful capului, la începutul săptămânii, 
pentru a savura din plin răcoreala de după salba de furtuni 
ce-a lovit Bucureştii. Ieri, la primul contact cu Budapesta, 
locul unde de mâine şi până duminică se va desfăşura 
Campionatul European pe echipe, Liga I, am mulţumit lui 
Dumnezeu pentru că vremea era de vis! Au fost de ajuns 
câteva ore, pentru ca totul să se întoarcă cu susul în jos, 
pentru că, astăzi de dimineaţă, stropi mari şi reci de ploaie 
ne-au tăiat brusc entuziasmul. Şi ne-au determinat pe unii 
dintre noi să dăm buluc în magazine, pentru niscaiva haine 
căldurose şi-o umbrelă mai „falnică”. Şi când ne echipasem 
noi mai dihai, gata cu umezeala şi soarele a mângâiat delicat 
terasele împânzite de turişti, mulţi dintre ei fani ai echipelor 
ce-şi joacă soarta în slujba balonului rotund în Africa de Sud. 
Iar sarabanda meteorologică pare fără de sfârşit, pentru că, 
prognozele pentru următoarele zile nu sunt deloc optimiste, 
anticipând adevărate stihii naturale. Bine, bine, o fi ea o 
competiţie atletică de anvergură, o fi ploaia sloganul acestei 
discipline sportive, dar parcă ar fi prea de tot, iar rezultatele 
ar avea de suferit din greu! 
Dar, să lăsăm vremea la o parte, că tot suntem neputincioşi 
şi să ne întoarcem la întrecerea noastră. După cum 
aminteam în corespondenţa de ieri, cei 38 de atleţi tricolori  
(21 de băieţi, 17 fete) vor evolua pe „Puşkaş Ferenc 
Stadium” în a doua grupă valorică europeană, în compania 
Belgiei, Cehiei, Estoniei, Ungariei, Irlandei, Lituaniei, 
Olandei, Portugaliei, Sloveniei, Suediei şi Turciei cu 
obiectivul fixat de către FR Atletism de a ocupa un loc între 
trei şi şase, prima variantă însemnând şi promovarea în elita 
continentală. Atmosfera printre ai noştri aş zice că este 
prielnică obţinerii acestei performanţe, pentru că toată 
lumea este sănătoasă şi dornică de afirmare, având în 
vedere că prezentăm la această a doua ediţie a CE o 
garnitură extrem de tânără. În această după amiză a avut 



loc şedinţa tehnică, urmată seara de cea a „naţionalei”, în 
cadrul căreia s-au împărţit numerele de concurs, s-au stabilit 
toate detaliile pentru mâine, sub privirea atentă a 
„căpitanului” României, discobola Nicoleta Grasu. O surpriză 
de bun augur este că la competiţie va asista şi preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, Doina Melinte, 
campioană olimpică la atletism şi implicit o eternă 
îndrăgostită de sportul rege în contextul celor cinci cercuri 
îngemănate, a cărei prezenţă va motiva odată în plus 
prestaţia tricolorilor. Succes!  
Cristina VLADU     


