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SPORT

CE de gimnasticã, ultimul
test înaintea Olimpiadei

74

Echipele de gimnasticã, senioare ºi junioare, ale
Franþei ºi României s-au confruntat, la Cholet,
cu trei sãptâmâni înaintea debutului celei de a
29-a ediþii a Campionatelor Europene
(Bruxelles, 9-13 mai), test selectiv ºi pentru
Jocurile Olimpice de la Londra 2012.
Referindu-se la competiþia ce va avea loc în
Belgia, Octavian Bellu a avertizat opinia publicã sã nu-ºi punã mari speranþe în performanþe
strãlucite, pentru cã “Europenele sunt o competiþie intermediarã ºi eu nu sunt pe principiul
de a risca acolo, înaintea Jocurilor Olimpice.
Sigur cã este un eveniment important, dar nu ne
gândim sã ne prezentãm programul de la
Olimpiadã, ci sã facem un concurs bun ºi sã
evitãm accidentãrile”. În ce o priveºte, revenitã
spectaculos dupã accidentarea din februarie la
genunchi, Sandra Izbaºa ºi-a perfecþionat sãriturile, iar specialiºtii îi dau ºanse mari sã-ºi
pãstreze titlul-surprizã cucerit anul trecut la
Berlin, dacã va avea o execuþie curatã. La
Europene, senioarele vor debuta în prima subdiviziune alãturi de Italia, Danemarca, Austria,
Polonia, Rusia ºi Croaþia, la paralele. 250 de
gimnaste, din 40 de þãri, s-au înscris pentru CE,
145 fiind senioare. La masculin, CE se vor
desfãºura la Montpellier, în perioada 23-27 mai.
Seniorii tricolori vor concura în prima subdiviziune, cu Portugalia, Lituania, Olanda, Belarus,
Irlanda, Georgia, Grecia, Marea Britanie ºi
douã grupe mixte. Gimnaºtii români vor debuta
la inele. La competiþia din Franþa s-au înscris
159 de seniori ºi 163 de juniori, din 39 de þãri.
Campionatele Europene din 2012 se vor
desfãºura pe echipe ºi finale pe aparate, în timp
ce juniorii vor concura ºi pentru titlul la individual-compus. Prezentã în sânul lotului tricolor, Nadia Comãneci le-a încurajat personal pe
fetele pregãtite de cuplul Bellu-Bitang,
exprimându-ºi totodatã convingerea cã, pentru
JO de la Londra, Sandra Izbaºa ºi Cãtãlina
Ponor au ºanse la medalii în concursul pe
aparate, iar Larisa Iordache la individual compus.”Întoarcerea Cãtãlinei Ponor a adus un aer
proaspãt echipei, ea este dornicã sã arate unde
suntem în momentul de faþã. Iar Larisa Iordache
are talent, dar nu are multã experienþã deocamdatã. Am vãzut-o pe Larisa Iordache la
American Cup în luna martie ºi mi-a plãcut.
Este bunã, nu este fricoasã, nu intrã în panicã,
iar ãsta e un lucru pozitiv”, a spus zâna de la
Montreal. În privinþa competiþiei olimpice pe
echipe, deºi România e cotatã doar cu ºanse
pentru bronz, la concurenþã cu China, Nadia
rãmâne optimistã ºi crede cã ne putem bate ºi
pentru aur, cu americancele, chiar dacã acestea
au multe note de plecare mai mari la anumite
aparate.
Elena Opran

