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SPORT

Gimnaºtii pleacã la cules
de medalii mondiale

Obiectivele delegaþiei României la Mondialele de gimnasticã de la Tokyo,
programate între 7 ºi 16 octombrie, sunt obþinerea 1-2 medalii, plus o
clasare pe locurile 4-6, dar ºi calificarea directã la JO de la
Londra.”Conform regulamentului, primele opt echipe din clasamentul
primei zile de concurs, a calificãrilor în finale, vor obþine ºi calificarea
la JO. De asemenea, toþi medaliaþii se vor califica la Olimpiadã. O a
doua sesiune de calificare va avea loc între 5-10 ianuarie, chiar la
Londra, la turneul preolimpic, dar noi sperãm sã nu mai fie nevoie sã
ajungem acolo”, a declarat Mircea Apolzan, secretarul general al FR de
Gimnasticã. Loturile României pentru CM de la Tokyo au urmãtoarea
componenþã: Feminin – Cãtãlina Ponor, Ana Porgras, Daniela Andrei,
Diana Chelaru, Amelia Racea, Raluca Haidu, Diana Bulimar (rezervã);
Masculin – Marian Drãgulescu, Flavius Koczi, Cristian Bãþagã, Vlad
Cotuna, Adrian Bucur, Marius Berbecar, Ovidiu Buidoºo, Andrei Muntean
(rezervã). Nadia Comãneci, care le va sta alãturi fetelor noastre, este convinsã cã
ele vor obþine cel puþin patru medalii: la echipe, individual compus, bârnã ºi sol. În
opinia sa, din cauza unor accidentãri, echipele SUA, Chinei, Rusiei ºi României vor fi la
acelaºi nivel valoric, ceea ce face concursul ºi mai interesant.

Regal de graþie, la CM de ritmicã
Românca
Alexandra
Piscupescu a ocupat locul 17
din 24 de participante în
finala probei de individual
compus
din
cadrul
Campionatelor Mondiale de
gimnasticã ritmicã de la
Montpellier, ceea ce, pentru
necunoscãtori, ar putea pãrea o
clasare modestã, însã într-o competiþie dominatã copios de
reprezentantele ex-spaþiului sovietic, cu o lungã tradiþie în spate,
este chiar onorabil. Doar o jumãtate de punct i-a lipsit Alexandrei

pentru a prinde ultimul loc de calificare directã pentru Jocurile
Olimpice de la anul. Însã nu este
totul pierdut, deoarece gimnastica
noastrã porneºte ca favoritã la
turneul pre-olimpic de la Londra,
programat în ianuarie viitor.
Piscupescu, care este pregãtitã de
antrenoarea Maria Gârbã ºi de
Irina Deleanu, preºedintele
Federaþiei Române de Gimnasticã
Ritmicã, a acumulat un total de
104.905 puncte. Medalia de aur i-a
revenit rusoaicei Evgenia Kanaeva
(116.650 puncte), care ºi-a egalat

propriul record, obþinând din nou 6
medalii de aur la o singurã ediþie a
CM! Imbatabila Kanaeva se aflã
totodatã la al treilea titlu mondial
absolut consecutiv ºi, la cât e de
ambiþioasã, nu se va opri aici,
þinând cont cã-ºi doreºte ºi încã un
titlu olimpic. Argintul mondial i-a
revenit compatrioatei Daria
Kondakova (116.600 puncte), în
timp ce medalia de bronz a fost
câºtigatã de gimnasta din
Azerbaidjan Alyia Garayeva
(112.450 puncte).
Elena Opran
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