
D’ale noastre, d’ale tuturor (15) 
 
Cu inima impacata la Sigapore 
 
O experienta inedita pentru atletii nostri cadeti s-a consumat timp de aproape doua 
saptamani la Singapore. Ca doar nu-i de ‘ici, de ‘colo, sa faci parte din prima echipa 
tricolora care participa la editia inaugurala a Jocurilor Olimpice ale tineretului. Mai ales 
cand selectia a fost extrem de dura, in speta, la atletism, in urma unui trial european 
exigent, conform sloganului “bob ales, bob numarat”. Astfel, opt atleti au avut 
privileagiul, dar si meritul in acelasi timp, sa faca parte , alaturi de alti 25 de sportivi, 
reprezentand alte discipline din concertul celor cinci cercuri ingemanate, din delegatia 
Romaniei. Si nu cred ca ma imbat cu apa rece, daca afirm ca si-au facut pe deplin 
datoria, alaturi de cele trei medalii, doua de argint depozitate cu grija in tezaurul 
sportului nostru olimpic de catre Alina Rotaru (saritura in lungime) si Bianca Razor 
(400 m) si una de bronz, colecta la pusculita Europei, prin evolutia Biancai, care a 
alergat in ultimul schimb al stafetei continetale de 100 m+200 m+300 m+400 m, se 
adauga contributia la punctajul tricolor augmentat de catre Madalina Monica Florea 
(locul patru, la 3000 m) si Bianca Lazar Fazecas (aruncarea ciocanului, locul sase). 
Amatorii de statistici, dar mai ales specialistii “sportului rege” au putut consemna, 
totodata, o multime de recorduri personale si ale sezonului, trecute in dreptul atletilor 
autohtoni. Ceea ce presupune autodepasire, o conditie esentiala pentru sportul de 
performanta. Dar si o rasplata, bine meritata, pentru conducerea FRA, unde este 
prioritara politica de promovare a juniorilor. Cu toate eforturile financiare si logistice 
pe care le presupune aceasta strategie pe termen lung, configurata pentru 
regenerarea loturilor de seniori, la toate cele trei grupe atletice: sprint-sarituri, 
semifind-fond si aruncari.Este, in fapt, o garantie ca la Londra, dar mai cu seama la 
Rio de Janiero, atletismul romanesc nu va mai sta cu sufletul “ghem” in competitie cu 
elita mondiala. Iar in sportul cu cea mai mare raspandire pe glob, deci cu maximum 
de adversari, sa ne putem duce la “punct ochit, punct lovit”!  
 
Gandul bun al Alinei Astafei 
 
Si pentru ca faceam referire la marea performanta din acest domeniu, marturisessc 
ca de mult n-am mai savurat o discutie ca aceea consumata ieri dintre Gabriela Szabo 
(campiona si medaliata olimpica), Alina Astafei (vicecampioana olimpica) si Sorin 
Matei. Prilej de aduceri aminte, dar si de planuri de viitor.Trei fosti sportivi de 
exceptie, afirmatie pe care o sustin trecand peste modestia actualului presedinte al 
FRA, care gandesc sanatos si benefic pentru generatiile ce va sa vie. Si nu numai cu 
mintea, dar si cu inima, ca Alina spre exemplu, care, cu toate ca s-a stabilit in 
Germania, mi-a dat un sfat:”Cred ca ar fi nimerit sa introduceti pe site informatii utile 
pentru cei care vor sa practice atletismul. Locatii, cluburi, antrenori, orare, numere de 
telefon! Pentru ca sunt multi amatori!” Ii multumesc si pe aceasta cale celei care la JO 
de la Barcelona, din 1992, a castigat singura medalie, de argint, a atletismului 
romanesc, la fel ca si Gabriela Szabo, la editia de la Atlanta, din 1996! 
Cristina VLADU - Purtator de cuvant  


