SPORT

Alin Petrache
a dat sportul
pe politică?

Câştigător al Colegiului 15 din Bucureşti,pentru Camera Deputaţilor,
binecunoscutul om de sport care este Adrian-Alin Petrache, devine deputat
al USL şi este candidatul fără concurent la cârma viitorului Minister
al Sportului , pe care premierul Victor Ponta a promis că îl va reînfiinţa.
Aşadar, un interesant partener de dialog pentru cititorii noştri.
- Domnule deputat Alin
Petrache, ce v-a determinat să
daţi sportul pe politică?
- Nici vorbă de aşa ceva,ba chiar
dimpotrivă!Vin în Parlamentul
României - şi mulţumesc tuturor
bucureştenilor care mi-au acordat
încrederea votului lor! – nu dând
sportul pe politică, ci promovând
sportul în politică, sau, mai corect
spus, promovând politica sportului,
neglijată, din păcate, în ultimii ani!
- Tocmai de aceea, nu riscaţi
să vă luptaţi cu...morile de
vânt, în condiţiile în care,iată,
sportul românesc e aproape la
pământ ?!
- Sunt un luptător prin definiţie,
dar nici nu ascund că, la momentul
în care mi-am asumat această
bătălie , m-am şi bazat şi mă bazez
pe realitatea că liderii USL sunt
oameni de sport, dl.Victor Ponta
fiind chiar fost jucător de baschet,
iar dl.Crin Antonescu a condus cu
succes fostul Minister al Sportului.
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Apoi, după ce am văzut şi listele
noilor parlamentari, am regăsit în
ele, cu satisfacţie, numeroşi oameni
politici cunoscuţi şi recunoscuţi
pentru afinităţile lor cu lumea
sportului românesc. Or, împreună
putem porni la drum şi văd absolut

performanţă, fără faza de iniţiere şi
de pregătire fizică preliminară, care
începe încă din copilărie.Eu însumi
am ajuns la înalta performanţă după
ce, încă de la 4 ani ,tata m-a dat la înot
şi mai apoi, pe la 6 ani, la tenis, pentru
a ajunge la rugby când aveam doar

“Viitorul copiilor noştri şi
al României stă în
educaţie şi... educaţie fizică!”
necesară înfiinţarea unei Comisii
de educaţie fizică şi sport, la nivelul
Parlamentului, aceasta fiind şi cea
dintâi propunere pe care o avansez
în noua legislatură.
- Interesant că aţi vorbit şi
despre educaţie fizică, nu
numai de sport, ceea ce nu s-a
mai prea auzit de vreo două
decenii încoace!...
- Sportul fără educaţia fizică
e imposibil, e chiar un nonsens,
de vreme ce nu poţi accede la

15 ani.Iar asta s-a datorat şi orelor de
educaţie fizică din şcoală...
- Care au devenit, din pă
cate,oaia neagră a învăţă
mîntului, după decembrie 89...
- Aşa este şi aşa se şi explică
statisticile actuale, care ne dau
semnalul de alarmă că, în momentul
de faţă, peste 40% dintre copiii noştri
sunt obezi.Trebuie conştientizaţi şi
părinţii asupra acestui pericol, iar
asta vă spune un tată care are trei
fetiţe – Daria, Casiana şi Ecaterina

– cărora soţia mea,Mara, şi cu
mine le cultivăm cu grijă dragostea
de mişcare, de exerciţiu fizic. Asta
trebuie să facă fiecare părinte şi
fiecare profesor, iar ambiţia mea
e să capacitez şi toţi parlamentarii
pentru susţinerea ideii că nu doar
viitorul sportului românesc stă
în promovarea unei asemenea
mentalităţi, ci chiar viitorul naţiunii
noastre! Ca să sintetizez totul, aş
spune că viitorul copiilor noştri stă
în educaţie şi educaţie fizică!
- Despre planurile dumnea
voastră politice nu-mi spuneţi
nimic?!
- Ba da, şi reiau: vreau să promovez
în Parlament politica sportului şi
să conving părinţii, profesorii, toţi
factorii cu atribuţii că România
de mâine , sănătatea ei, depinde
ombilical de felul în care vom şti să ne
creştem copiii.După care vor reveni şi
marile performanţe!
Interviu realizat de
Radu Vlad

