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Maraton însângerat la Boston

Două explozii puternice au
avut loc în seara de 15 aprilie
în apropierea liniei de sosire
a Maratonului de la Boston.
Trei oameni au decedat, iar
Fox News a anunţat şi 176
de răniţi, dintre care 10 cu
membre amputate. Zona
era aglomerată, cu sute de
pasionaţi care veniseră să
îi vadă pe cei 25.000 de
alergători aliniați la start.

O

a treia deflagraţie a
avut loc mai târziu
lângă o bibliotecă
locală aflată la 8 kilometri
distanță. De asemenea, două alte
dispozitive au fost neutralizate de
Poliție. Bombele nu au avut schije
și au fost realizate artizanal. Nu
s-au revendicat exploziile și nu
a existat o avertizare anterioară
evenimentului. Martorii au
declarat că au auzit două tunete
puternice simultane. Ambele
au avut loc la trei ore după ce
câștigătorii trecuseră linia de
sosire.„Piciorul cuiva mi-a zburat
peste cap”, a declarat un spectator
pentru Fox News. Imagini video

arată că la momentul uneia
dintre explozii mai mulți oameni
au fost aruncați de suflu și apoi
s-au ridicat, însă nu se vede ce
s-a întâmplat cu cei aflați foarte
aproape de bombă. Maratonul
a fost suspendat. Nuța Olaru
a avut noroc trecând linia de
sosire înaintea tragediilor. Ea a

terminat pe locul 23 în cursa
feminină, după 2 ore şi aproape
43 de minute, şi se afla la hotel în
momentul evenimentelor.
Şi Andrei Fluieraşu, care
încheiase maratonul după
aproximativ trei ore şi jumătate, a
văzut cele întâmplate la televizor,
în camera de hotel. Autorităţile

americane vorbesc despre
un potenţial atac terorist, iar
preşedintele american, Barack
Obama, a confirmat ipoteza.
”Vom descoperi cine este vinovat
şi care sunt motivele. Toţi cei
responsabili vor răspunde pentru
faptele lor în faţa justiţiei”, a
declarat preşedintele Obama.

Izbaşa s-a întors, dar nu pentru Europene
Dată ca şi retrasă,
după modelul
Cătălinei Ponor,
campioana olimpică
Sandra Izbaşa a decis să
continue încă un an activitatea
competiţională. Aşa că s-a
reîntors în sala de la Izvorani,
unde se antrenează câte 5 ore
zilnic.” În luna decembrie eram
indecisă. Eram cam 50-50 %,
dar am hotărât să mai încerc şi
anul acesta.
Mi-am spus să nu-mi pun
ţinte şi nu mi-am fixat vreo
competiţie anume la care aş
vrea să particip. Mi-am dorit
doar să văd dacă aş mai face
faţă cerinţelor şi dacă m-aş

mai acomoda cu noul cod de
punctaj”, a declarat Sandra.
Şi chiar dacă, din cauza
pregătirii insuficiente, a zis pas
Campionatelor
Europene de la Moscova din
17-21 aprilie – unde
România s-a prezentat cu
Diana Bulimar şi Larisa
Iordache- Izbaşa ia în calcul
participarea la CM.„Mondialele
(n.r. Belgia - 30 septembrie – 6
octombrie) reprezintă
o ţintă pentru mine.
Dacă reuşesc să merg, cu atât
mai bine. Dacă nu, viaţa nu
se termină cu gimnastica”, a
conchis, înţeleaptă, campioana
noastră.
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