
Am ratat Superliga la mustată 
 
Doar 8,5 puncte au despartit echipa Romaniei de locul trei, 
la Campionatul European, Liga I, editia a doua, competitie 
incheiata asta seara pe Puskas Ferenc Stadium din 
Budapesta. Si cum numai primele trei team-uri au obtinut 
verde pentru a evolua la anul in Superliga, noi am fost primii 
sub lista, pozitie cat se poate de frustranta, care, din pacate, 
s-a datorat unor mici balbe consemnate in special in tabara 
baietilor. Dar sa dam cuvantul cifrelor, pentru ca ele sunt 
cele mai reprezentative in atletism. Cehia (355,5 pcte), 
urmata de Suedia (323,5 pcte) si de Portugalia (295,5 pcte), 
de fapt retrogradatele de la prima editie a CE, vor avea 
privilegiul sa se intoarca in elita continentala. In timp ce 
Romania (287,5 pcte) va evolua si in 2011 in aceeasi grupa 
valorica inferioara. De fapt, mai sunt cateva retusuri de 
facut la formatia condusa aici de bine cunoscuta discobola 
Nicoleta Grasu. Totusi, trebuie sa dam Cezarului ce este al 
Cezarului si sa recunoastem saltul valoric deosebit 
inregistrat de atletii nostri, care anul trecut se clasau de abia 
pe locul sapte, dupa Turcia. Anul aceasta, am prezentat o 
echipa extrem de tanara, de mare viitor, atleti care, la prima 
mare incercare, au raspuns pe masura investitiei. In acelasi 
timp, obiectivul fixat de catre FRA a fost realizat, iar 
diferenta a fost facuta de particularitatea acestei intreceri, 
una de echipa, in situatia unui sport eminamente individual. 
In a doua zi am punctat la maxim (12 pcte) tot numai intro 
proba, o surpriza extrem de placuta care a purtat semnatura 
tanarului Adrian Ghinea, victorios la 3000 m obs (8:39,78). 
Tot o evolutie peste asteptari a avut Roxana Barca, sosita a 
doua la 5000 m, intro companie foarte selecta, adica cu 
portugheza Fernanda Ribeiro printre adversrele depasite, 
incurajata din toti „rarunchii” de celebrele campioane 
olimpice Gabriela Szabo (prezenta in Capitala Ungariei in 
calitate de vicepresedinte al FRA) si de Doina Melinte, 
actualul presedinte al ANST. Performanta Roxanei este cu 
atat mai mare, cu cat ea si-a realizat si baremul pentru 
Campionatele Europene de la sfarsitul lunii iulie, dupa ce 



reusise ieri sa termine pe locul trei cursa de 3000 m. Alina 
Militaru a fost a treia la lungime, cu 6,31 m, in timp ce 
stafeta de 4X400 m, cu schimburi de mare valoare ale 
Mirelei Lavric si Biancai Razor (inca junioara 2 in primul an) 
s-a clasat pe aceeasi pozitie (3:33,31). 
Am lasat special la urma duelul de la triplusalt dintre 
campionul olimpic si vicecampionul de la Atena, adica 
suedezul Christian Ollsen si Marian Oprea, un spectacol 
gustat din plin de media prezenta la Budapesta, mai ales ca 
ambii au inregistrat mari perioade de pauza competitionala, 
din cauza multiplelor accidentari, intruna dintre cele mai 
solicitante probe. Si din nou s-a impus suedezul, cu 17,29 
m, fata de Strutul (16,73 m), care inca are unele retineri pe 
care le punem pe seama fricii de a nu suferi alte incidente 
neplacute. Rezultatele complete le puteti gasi accesand link-
ul de la acesta corespondenta. 
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