
Marian Oprea, campionul campionilor 
 
Marturisesc ca sunt putine momentele in care am savurat satisfactia maxima la 
reusita unui sportiv. Cu atat mai mult, cazul Marian Oprea este unic, avand in vedere 
ca mi-a oferit aceast imens cadou, de trei ori. Debutul s-a consemnat in 2004, cand in 
focul intrecerilor atletice desfasurate la poalele Acropolei, sub semnul celor cinci 
cercuri ingemanate, Strutul, cum il alinta apropiatii, devenea vicecampion olimpic. A 
urmat nemaipomenita izbanda din acest an, de la Europenele Catalane, cand Marian 
Oprea a demonstrat ca este mai puternic decat el insusi, depasindu-si triumfal 
propriile dureri, frici, limite. Din nou, pe cea de-a doua treapta a podiumului de 
premiere! M-a frapat in acea zi torida de iulie, refuzul de a  purta tricolorul intrun tur 
de onoare: Numai cand voi castiga! Imnul se canta pentru locul intai! Si pentru ca 
toate trebuiau sa poarte un nume, duminica seara, pe Poljud Stadium din Split, 
corabia scaldata in miile de luxsi, si-a intins panzele, devorand Adriatica, odata cu 
superbul salt al lui Marian: Victorie! In conditiile in care, la Cupa Continentala au venit 
numai alesii Europei, Africii, Americii si Asiei-Pacific. Cei mai titrati la capatul acestui 
sezon! In acest fel, cu o ultima incercare care a masurat 17,29 m, Marian Oprea a 
devenit campionul campionilor, printre invinsii sai numarandu-se liderul european en-
titre, britanicul Philips Idowu (17,21 m), dar si cubanezul Alexis Copello, reprezentand 
America (17,22 m), care se vedea deja invingator. Si cum cele doua continente erau 
angrenate intr-o lupta corp la corp, Marian Oprea a escaladat tabela, sugerand zecilor 
de mii de spectatori care il ovationau, ca a trimfat Europa! 
Trebuie sa-mi fac mea culpa, pentru ca, desi sunt un fan declarat al acestei discipline 
regale, cel putin in concertul olimpic, restul competitiei mi s-a derulat in fata ochilor 
printr-un voal care a estompat toata stralucirea unui astfel de eveniment unic! Si nici 
ritmurile frenetice ale muzicii care alimenta cu energie concurentii si publicul, nici 
victoria Blankai Vlasic la saritura in inaltime, sub privirile arzatoare ale propriilor 
spectatori, n-au mai putut sa ma scoata din acesta fantastica reverie. Asa ca, pentru 
mine, prima editie a Cupei Continentale, soldate cu victoria Europei, a purtat o 
singura pecete: Marian Oprea la superlativ! 
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