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La ce viseazã gimnastele de aur?
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Octavian Bellu ºi Mariana Bitang au readus România
în elita gimnasticii mondiale. Cu doar trei luni înaintea
Jocurilor Olimpice de la Londra, cel mai prestigios
cuplu de antrenori din lume a cules o salbã de medalii
la Campionatele Europene gãzduite de Bruxelles:
titlul pe echipe, aur la sãrituri (Sandra Izbaºa), aur ºi
argint la bârnã (Cãtãlina Ponor ºi Larisa Iordache) ºi
tot aur ºi argint la sol (Larisa Iordache ºi Cãtãlina
Ponor). Succesul impresionant, dupã câþiva ani de
declin, nu l-a ameþit însã pe experimentatul Octavian
Bellu.”Am fãcut un concurs bun, dar mai avem de
muncit. La Jocurile Olimpice va fi un alt concurs, cu
altã atmosferã, cu alþi adversari, cu altã încãrcãturã. Sã
nu ne îmbãtãm cu apã rece”. Bellu s-a declarat foarte
mulþumit de faptul cã elevele sale nu au probleme
medicale ºi cã au prins curaj, dupã rezultatele de la
CE.”Lumea poate fi îndreptãþitã sã spunã cã ne vom
bate doar pentru locul 3 la Olimpiadã, dar noi ne ºtim
problemele, defectele ºi calitãþile”, a arãtat Bellu,
exprimându-ºi încrederea cã va ieºi onorabil la
Londra.” Concurenþa va fi teribilã. Ne vom lupta cu
Rusia, China ºi SUA, adversarii noºtri de tradiþie. Mai
avem unele lucruri de corectat, de îndreptat unele
imperfecþiuni, dar suntem optimiºti. Sper sã ne
bucurãm la fel de mult ºi când ne întoarcem de la
Londra. O sã ne prezentãm onorabil. Generaþia asta
are potenþial foarte mare”, a spus antrenorul fãrã egal
în istoria sportului, care a adunat din 1981 pânã astãzi
284 de medalii la toate competiþiile la care a participat.
ªi elevele sale viseazã la podiumul olimpic, pentru
care se vor bate cu tot sufletul. Fetele vor intra în competiþie pe 29 iulie, în subdiviziunea a cincea, primul
aparat fiind solul. Concursul individual compus va
începe pe 2 august. Finalele pe aparate vor avea loc în
intervalul 5-7 august 2012. Pânã atunci însã, pentru
sportive urmeazã o perioadã plinã de antrenamente
intense, dure.”Nu ne mai putem juca, mai avem doar
douã luni jumate”, a spus Cãtãlina Ponor, care nu
ascunde cã vrea sã-ºi reconfirme supremaþia la bârnã,
la aproape 25 de ani. Sandra Izbaºa, cu 3 ani mai
tânãrã, vede participarea la JO ca pe o provocare.”Mie
îmi plac provocãrile. O sã facem din ce în ce mai mult.
Principalii adversari suntem noi”, a spus Izbaºa, care
va fi a ºasea în clubul select al gimnastelor ce au bifat
douã ediþii ale Jocurilor Olimpice, dupã Nadia
Comãneci, Cristina Grigoraº, Lavinia Miloºovici,
Gina Gogean, Simona Amânar ºi Cãtãlina Ponor.”Nu
conteazã câþi ani ai, ci cum te menþii, dacã faci faþã
cerinþelor antrenorilor, cât de mult te mai ajutã
condiþia fizicã. Poþi face gimnasticã ºi la 30 de ani,
totul depinde numai de tine, de puterea ta de luptã, de
ambiþie”, a punctat curajoasa Izbaºa. Mezina echipei,
Larisa Andreea Iordache, zisã Pici, este consideratã
arma noastrã secretã pentru Londra, alãturi de prietena
ei, Diana Bulimar. Pe lângã titlurile câºtigate la
Bruxelles, Iordache ºi-a trecut în palmares Festivalul
Olimpic al Tineretului European 2011, unde a obþinut
aur la individual compus, bârnã ºi sol ºi argint la sãrituri ºi paralele. La 15 ani, Larisa Iordache are încrede
în forþele proprii ºi îºi doreºte enorm medalia de aur la
invidual compus la Olimpiadã. Sã le urãm gimnastelor
noastre mult succes!
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