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Abstract
Romania's ranking on decreasingly lower places in the hierarchy of the countries
participating in the last three Olympic Games (OG) raises a lot of questions in regards to
the way in which the athletes, the coaches, the sports clubs, the federations, the Ministry of
Youth and Sports (MYS), the Romanian Olympic and Sports Committee (ROSC) look at
the Romanian team's training and participation in this important competition. When talking
only about the last three editions of OG, when Romania ranked 17th in 2008 (Beijing),
27th in 2012 (London), and 47th at the last edition, in Rio de Janeiro, one can sound the
alarm for all the institutions involved. This research started from the following hypothesis:
a careful analysis of the Romanian athletes' participation in the last three Olympic Games
could suggest new strategies for their training.

1. Introduction
Track and field is a sport that brought Romania numerous European, world,
and Olympic medals. The peak was reached in 1984, during the Los Angeles
Olympics, when the Romanian athletes won 3 gold medals (Doina Melinte 800m,
Maricica Puică 3000m and Anișoara Cușmir Stanciu for long jump), 3 silver
medals (Vali Ionescu long jump, Doina Melinte 1500m, Mihaela Loghin - shot-put)
and 4 bronze medals (Fița Lovin 800m, Maricica Puică 1500m, Cristiana Cojocaru
400m hurdles and Florența Crăciunescu - discus throwing) (Federația Română DE
Atletism, 2016). During this edition, the track and field athletes represented 6.3%
of the Romanian delegation (8 athletes) and won 19.08% of the total medals (53).
This magnificent participation of the Romanian athletes together with the medals
won in the other 11 sports have placed Romania on the honorable second place in
the nation ranking, something that has never happened again. However, it must be
mentioned the boycott of the Olympic Games by the USSR, Cuba, and 14
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European countries (Wikipedia, 2016b). Thirty-six years after this beautiful
performance, Romania was ranked 47th nation during the Rio de Janeiro Olympics,
where the track and field athletes did not win any medals (Wikipedia, 2016a).
2. Material and methods
This study limited itself to a short analysis of the track and field team that
was a part of the Romanian delegation during the three Olympic Games and that
had a more or less important contribution to the final ranking. The main research
objective was to highlight the decline of the Romanian track and field during the
Olympic Games; however this decline was felt also during other major
competitions (World or European Championships). The purpose and tasks of the
research were drawn from the main objective and have envisaged the
documentation, systematization and analysis of the information.
Hypothesis This research started from the following hypothesis: a careful
analysis of the Romanian athletes' participation in the last three Olympic Games
could suggest new strategies for their training.
Research methods This research used the documentation method, the
statistical-mathematical method for analyzing and interpreting the data, and the
graphical representation method for a better visualization of the result.
3. Results and Discussions
The research was conducted between August and October, 2016, and it
studied the websites of professional organizations (International Olympic
Committee, Roman Athletic Federation), but also the articles presenting aspects of
the presence of the Romanian track and field team at the Olympic Games of Rio de
Janeiro (2016), of Beijing (2008), and of London (2012) (International Olympic
Comitet, 2016).
The analysis of the Romanian athletes' participation will be done
chronologically. Thus, at Beijing in 2008, the Romanian track and field team
comprised 17 athletes, representing 16.67% of the total number of the athletes
(102) who had participated in this edition of the Olympic Games.
Table 1 presents the athletes, the event and their place (rank) in the competitions
mentioned above.
Table 1 shows that out of the 17 athletes, only 8, representing 47.06%, were
ranked between 1 and 24. The only supreme satisfaction was given by Constantina
Dita, who won the gold medal for the marathon event. Two fifth places were
occupied by Marian Oprea and Cristina Casandra, two throwers, Felicia Tilea and
Nicoleta Grasu, were qualified for the finals, but finished last. Lidia Simon was
ranked 8th during the marathon. In the same event, Luminita Talpos ranked 18th.
In another event for which there were no qualifications, the 25 km walking, Ana
Maria Groza ranked 24th.
In London, 2012, the track and field team comprised also 17 athletes,
representing 16.19% of the total athletes present in this competition.
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Table 1. The athletes, the event and their place (rank) at the Beijing 2008 O.G.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Name
Marian Oprea
Ionela Tarlea
Mihaela Neacşu
Angela Moroşanu
Ancuţa Bobocel
Cristina Casandra
Lidia Şimon
Luminiţa Talpoş
Constantina DiţăTomescu
Ana Maria Groza
Viorica Ţigău
Adelina Gavrilă
Anca Heltne
Nicoleta Grasu
Felicia ŢileaMoldovan
Monica Stoian
Bianca Perie

Event
Triple jump
200m
800m
400m hurdles
3000m
3000m
Marathon
Marathon

Place
5
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
5
8
18

Marathon

1

25 km walking
Long jump
Triple jump
Shot-put
Discus throw

24
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
12

Javelin

12

Javelin
Hammer throw

Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals

Table 2 presents the athletes, the event and their place (rank) at the London
2012 Olympic Games.
Table 2. The athletes, the event and their place (rank) at the London 2012 O.G.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Name
Marius Cocioran
Marius Ionescu
Roxana Bârcă
Ancuţa Bobocel
Cristina Casandra
Constantina Diţă
Lidia Şimon
Mirela Lavric
Angela Moroşanu

10

Andreea Ogrăzeanu

11
12
13
14
15
16
17

Bianca Răzor
Claudia Ştef
Cristina Bujin
Nicoleta Grasu
Bianca Perie
Esthera Petre
Viorica Ţigău

Event
50 km walking
Marathon
5000 m
3000 m steeplechase
3000 m steeplechase
Marathon
Marathon
800 m
400 m hurdles
100 m
200 m
400 m
20 km walking
Triple jump
Discus throw
Hammer throw
High jump
Long jump

Place
39
26
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
86
45
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
38
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals

During the London 2012 Olympics, the Romanian athletes did not qualify for
any finals. The positions 26, 38, 39, 45, and 86 won by the Romanians are not
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honorable at all, especially considering that Constantina Dita, who had won first
place at the Beijing Olympics, in London she ranked 86th, while Lidia Simon,
ranked 8th in Beijing, ranked 45th in London.
For the Rio Olympics, the athletics federation coaches found it very difficult to
form the national team. Claudia Stef and Mihai Donisan tested positive for
Meldonium during the anti-doping controls, according to the announcement made
on May 13, 2016, on News.ro (Osan, 2016).
On July 19, Donisan's suspension was canceled, thus he was reintroduced in
the team, according to the announcement on the same site (News.ro, 2016). The
same thing happened to Stef, the female athlete being reintroduced in the team on
July 6, 2016. In Rio, Mihai Donisan was again suspended for testing positive
during some anti-doping tests in February 2016. For the same reason, Daniela
Stanciu (who jumped 1.93 m indoors) was excluded on June 10 from the Olympic
team. Another case of Meldonium doping (Traian, 2016). was that of the marathon
runner Nicolae Soare, however he proved his innocence, returning to the team on
July 19, according to the news agency Agerpres (Țone, 2016). Even with all these
problems, at the Rio de Janeiro Olympics the track and field team comprised 22
athletes (22.92%) of the total 96 athletes (Bunescu, 2016).
Table 3 presents the athletes, the event and their place (rank) at the Rio de
Janeiro 2016 Olympic Games.
Table 3. The athletes, the event and their place (rank)
at the Rio de Janeiro 2016 O.G.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Name
Marius Ionescu
Nicolae Soare
Marius Cocioran
Narcis Mihăilă
Marian Oprea
Andrei Gag
Bianca Răzor
Claudia Bobocea
Florina Pierdevară
Florina Pierdevară
Ancuța Bobocel
Anamaria Ioniță
Andrea Miklos
Adelina Pastor
Bianca Răzor
Daniela Cârlan
Paula Todoran
Andreea Arsine
Claudia Stef
Ana Rodean
Alina Rotaru
Cristina Bujin
Elena Panțuroiu

Event
Marathon
Marathon
50 km walking
50 km walking
Triple jump
Shot-put
400 m
800 m
800 m
1500 m
3000 m steeplechase

Place
37
127
NAT
30
No result
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals

4 × 400 m

Did not qualify for the finals

Marathon
Marathon
20 km walking
20 km walking
20 km walking
Long jump
Triple jump
Triple jump

No result
101
45
57
50
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals
Did not qualify for the finals

168

Ababei C. / Gymnasium - Scientific Journal of Education, Sports, and Health
ISSUE 2, VOL. XVIII / 2017

Discussions
Although the ROSC and the MYS have organized almost two years before
the Olympic Games a meeting with the most important federations in Romania, in
which the Prime Minister at that time had participated, to evaluate the "potential of
Romanian sports" (Revista Sport în Romania, 2014), the Brazilian disillusions still
happened. During this edition, it can be said that the Romanian track and field
athletes passed into anonymity, not being able to rank in the first 8 or even the first
12. The only rankings were in positions 30 and 37, followed by 45, 50, 57, 101 and
127, only in the events without other qualification legs. In other words, only 7
athletes appear in the event ranking, the others losing the qualifications for the
finals. Thus ends a sad part in the history of Romanian participation in the Olympic
Games. The specialty literature has not revealed studies similar to this.
4. Conclusions
This study confirms a reality regarding the current level of Romanian sports.
The great efforts of the coaches and athletes were not enough for Romania to
triumph in the Olympic Games. Even though the track and field team had more
athletes during the last edition of the Olympics, its results were the worst. It is
obvious that in the las 12 years there was not a clear strategy in regards to the
selection of athletes for the Olympic team, and especially in regards to their
training. It is impossible to understand the good and very good results from the
Beijing Olympics of the marathon runners (Constantina Dița and Lidia Simon) and
the very poor results of the same athletes, in London, 2012.
In fact, all of the athletes who have participated in both editions of the
Olympics Games did not have better performances during the second participation.
This speaks volumes about the dysfunctions of the system, about the fact that there
is not a legislative and financial framework that would correspond to the current
athletic realities. There is a need for a structural change that would not be perturbed
by the coming and going of several managers at the head of clubs, Federation,
ROSC or the Ministry.
This study shows that Romanian track and field is in free fall, and if the
current talented junior players who had good results during international
competitions will not get the deserved attention, the results will remain at the level
of Rio de Janeiro. A 10-20 year plan should be conceived to fix the situation.
Almost the same amount of time since the Romanian track and field has stopped
rising to the level of past performances, when 8 athletes won 10 medals (the Los
Angeles 1984 Olympics), while currently 22 athletes could not even qualify for a
final.
References
1.

2.

BUNESCU, A. (2016, 13 iulie). Atletism: Nicolae Soare a fost declarat
nevinovat după ce fusese depistat pozitiv la meldonium. Agerpres,
Retrieved from https://video.agerpres.ro/sport/2016/07/05/
NEWS. RO. (2016). Atleții Mihai Donisan și Claudia Ștef, calificați la
169

Ababei C. / Gymnasium - Scientific Journal of Education, Sports, and Health
ISSUE 2, VOL. XVIII / 2017

Jocurile Olimpice de la Rio, au fost depistați pozitiv cu meldonium.
News.ro. May 13, 2016, Retrieved from https://www.news.ro/
3. OSAN, A. (2016). Atleta Claudia Ștef va concura la J.O., după ce i-a
fost ridicată suspendarea ca urmare a testării pozitive la meldonium.
News.ro, 6 iulie, https://www.news.ro/
4. REVISTA SPORT IN ROMANIA. (2014, November). 14, Retrieved from
http://www.sport-inromania.ro/.
5. TRAIAN, T. (2016, 11 iunie). COSR a decis ca sportivii depistați pozitiv
să nu fie selecționați în echipa olimpică. Retrieved from News.ro,
http://www.fluierul.ro/
6. ȚONE, M. (2016). Atleții Mihai Donisan și Nicolae Soare, reincluși în
lotul României pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Agerpres, Retrieved
from https://www.agerpres.ro/sport/2016/07/13/
7. INTERNATIONAL OLYMPIC COMITET. (2016). Retrieved from
https://www.olympic.org/
8. FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM. (2016). Arhiva rezultate 20022016, Retrieved from http://www.fra.ro/men-67/Arhiva.html;
9. WIKIPEDIA. (2016a). Jocurile Olimpice, Enciclopedie libera, Retrieved
from https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice;
10. WIKIPEDIA. (2016b). Boicotarea Jocurilor Olimpice, Enciclopedie libera,
Retrieved from https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice#Boicot.
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Rezumat
Clasarea României pe locuri din ce în ce mai joase în ierarhia ţărilor participante la
ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice (J.O.), ridică mari semne de întrebare privind
modul în care sportivii, antrenorii, cluburile sportive, federaţiile de specialitate, Ministerul
Tineretului si Sportului (MTS), Comitetul Olimpic Sportiv Român (COSR) privesc
pregătirea şi participarea României la această competiţie de amploare. Referindu-ne doar la
ultimele trei ediţii ale J.O., când România s-a clasat pe locul 17 în 2008 la Beijing, locul 27
în 2012 la Londra şi locul 47 la ultima ediţie de la Rio de Janeiro, putem să tragem un
semnal de alarmă serios pentru toate instituţiile implicate în acest sector de activitate.
Demersul ştiinţific a plecat de la următoarea ipoteză de lucru: o analiză atentă a
participării atletilor români la ultimele trei ediţii ale J.O. ar putea sugera strategii noi în
pregătirea acestora.
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1. Introducere
Atletismul este o disciplină sportivă care a adus României numeroase medalii
europene, mondiale și olimpice. Vârful performanțial l-a atins în anul 1984 la
Jocurile Olimpice de la Los Angeles, unde atleții români au cucerit 3 medalii de aur
(Doina Melinte 800m, Maricica Puică 3000m și Anișoara Cușmir Stanciu săritura în
lungime), 3 medalii de argint (Vali Ionescu săritura în lungime, Doina Melinte
1500m, Mihaela Loghin - aruncarea greutății) și 4 medalii de bronz (Fița Lovin
800m, Maricica Puică 1500m, Cristiana Cojocaru 400m garduri și Florența
Crăciunescu -aruncarea discului (Federația Română de Atletism, 2016).
La această ediție atleții au reprezentat 6,3% din delegația României (8 atleți) și
au cucerit 19,08% din totalul medaliilor (53) (Federația Română de Atletism, 2016).
Aceasta magnifică participare a atleților români împreună cu medaliile obținute de
celelalte 11 discipline sportive au clasat România pe onorantul loc 2 pe națiuni, loc
ne mai egalat pănă în prezent. Trebuie totuși să menționăm boicotarea Jocurilor de
către URSS, Cuba și alte 14 țări europene (Wikipedia, 2016b).
După 36 de ani de la frumoasa performanță, România s-a clasat pe locul 47 pe
națiuni la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, competiție la care atletismul nu a
adus nicio medalie (Wikipedia, 2016a).
2. Material și metode
În studiul de faţă ne-am oprit la efectuarea unei succinte analize a lotului de
atletism care a făcut parte din delegaţia României la cele trei ediţii ale J.O. şi care,
desigur a avut o contribuţie mai mare sau mai mică în clasamentul final. Obiectivul
principal al cercetării l-a constituit evidențierea declinului atletismului românesc la
Jocurile Olimpice, dar acest declin din ultimii ani s-a resimțit și la celelalte
competiții majore (Campionate Mondiale sau Europene).
Scopul și sarcinile cercetării au decurs din obiectivul principal și au vizat
documentarea, sistematizarea și prelucrarea informațiilor.
Ipoteza de lucru Demersul ştiinţific a plecat de la următoarea ipoteză de
lucru: o analiză atentă a participării atletilor români la ultimele trei ediţii ale J.O.
ar putea sugera strategii noi în pregătirea acestora.
Metode de cercetare În realizarea cercetării am apelat la metoda
documentării, la metoda statistico - matematică de interpretare și prelucrare a
datelor și metoda tabelară pentru o vizualizare mai facilă a rezultatelor.
3. Rezultate și discuții
Cercetarea s-a desfășurat în perioada august-octombrie 2016 și a vizat
studierea site-urilor instituțiilor de specialitate (International Olympic Committee,
Roman Athletic Federation) dar si a articolelor din media care au prezentat aspecte
din evoluția delegației de atletism a României la J.O. de la Rio de Janeiro (2016), de
la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008) și de la J.O. de la Londra (2012)
(International Olympic Comitet, 2016).
Analiza participării atleților români o vom face în continuare în ordine
cronologică. Astfel, la Beijing în 2008, lotul de atletism al României a fost alcătuit
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din 17 sportivi, ceea ce a reprezentat un procent de 16,67% din numărul total al
sportivilor (102) participanți la această ediție a Jocurilor Olimpice.
In tabelul numărul 1 prezentăm atleții, proba și locul ocupat de aceștia la
întrecerile menționate anterior.
Tabel 1. Atleții, proba și locul ocupat de aceștia la J.O. de la Beijing 2008

16

Numele și
Prenumele
Marian Oprea
Ionela Tarlea
Mihaela Neacşu
Angela Moroşanu
Ancuţa Bobocel
Cristina Casandra
Lidia Şimon
Luminiţa Talpoş
Constantina DiţăTomescu
Ana Maria Groza
Viorica Ţigău
Adelina Gavrilă
Anca Heltne
Nicoleta Grasu
Felicia ŢileaMoldovan
Monica Stoian

17

Bianca Perie

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Proba

Loc

Triplusalt
200m
800m
400m garduri
3000m
3000m
Maraton
Maraton

5
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
5
8
18

Maraton

1

25 km Mars
Săritura în lungime
Triplu Salt
Aruncarea greutăţii
Aruncarea discului

24
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
12

Aruncarea suliţei

12

Aruncarea suliţei
Aruncarea
ciocanului

Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei

Din tabelul nr.1 se poate observa că din 17 atleți, doar 8 reprezentând 47,06%
au ocupat locuri între 1 si 24. Satisfacția supremă și singura de altfel, a fost adusă
de Constantina Dița care a obținut medalia de aur la proba de maraton. Două locuri
5 au fost ocupate de Marian Oprea și Cristina Casandra, două calificări în finala
probei le-au obținut aruncătoarele Felicia Țilea și Nicoleta Grasu, dar au terminat
pe ultimul loc. Lidia Șimon s-a clasat a 8-a la maraton. În aceeași probă, Luminița
Talpoș a obținut locul 18. La o altă probă la care nu au fost calificări, respectiv 25
km mars, atleta Ana Maria Groza s-a clasat pe locul 24.
La Londra în 2012, lotul de atletism a fost alcătuit tot din 17 atleți,
reprezentând 16,19% din totalul sportivilor români prezenți la această competiție.
În tabelul nr. 2 prezentăm atleții, proba și rezultatele pe care aceștia le-au
obținut la Jocurile Olimpice de la Londra din anul 2012.
La Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, atleții români nu au reușit nicio
calificare în finalele probelor. Clasările pe locurile 26,38,39, 45 și 86 nu sunt deloc
onorante pentru delegația noastră, cu atât mai mult cu cât, Constantina Dița de la
locul I obținut la Beijing aici s-a clasat pe locul 86, iar Lidia Șimon de pe locul 8 la
Beijing s-a clasat pe locul 45 la Londra.
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Tabel 2. Atleții, proba și locul ocupat de aceștia la J.O. de la Londra 2012
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numele si Prenumele
Marius Cocioran
Marius Ionescu
Roxana Bârcă
Ancuţa Bobocel
Cristina Casandra
Constantina Diţă
Lidia Şimon
Mirela Lavric
Angela Moroşanu

10

Andreea Ogrăzeanu

11
12
13
14

Bianca Răzor
Claudia Ştef
Cristina Bujin
Nicoleta Grasu

15

Bianca Perie

16
17

Esthera Petre
Viorica Ţigău

Proba

Loc

50 km marş
Maraton
5000 m
3000 m obstacole
3000 m obstacole
Maraton
Maraton
800 m
400 m garduri
100 m
200 m
400 m
20 km marş
Triplu salt
Aruncarea discului
Aruncarea
ciocanului
Săritură în înălţime
Săritură în lungime

39
26
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
86
45
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
38
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei

Pentru Jocurile Olimpice de la Rio, antrenorii federali de la atletism au avut
mari probleme in alcătuirea lotului. Claudia Ștef și Mihai Donisan au fost depistați
pozitiv cu Meldonium în urma controalelor antidoping, conform anunțului făcut pe
13 mai 2016 pe News.ro (Osan, 2016). Pe data de 19 iulie, suspendarea lui Donisan
a fost anulată, astfel încât el a fost reintrodus în lot, conform anunțului făcut de
același site (News.ro, 2016).
De același tratament a avut parte și Ștef, ea fiind reintrodusa în lot pe 6 iulie
2016. Aflat la Rio, atletul Mihai Donisan a fost din nou suspendat pentru niște
analize antidoping efectuate în februarie 2016. Din lotul olimpic a fost exclusă pe
10 iunie, pentru acelasi motiv și Daniela Stanciu (care a sărit în sală 1,93 m).
Un alt caz de dopaj cu meldonium (Traian, 2016) a fost cel al maratonistului
Nicolae Soare, care însă și-a dovedit nevinovăția fiind reprimit în lot pe data de 19
iulie, conform anunțului făcut de agenția de știri Agerpres (Țone, 2016).
Cu toate aceste probleme, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, lotul de
atletism a fost format din 22 de atleți (22,92%) din totalul de 96 de sportivi
(Bunescu, 2016).
În tabelul numărul 3, prezentăm atleții, proba și locul ocupat de aceștia la
J.O. de la Rio de Janeiro 2016.
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Tabel 3. Atleții, proba și locul ocupat de aceștia la J.O. de la Rio de Janeiro 2016
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Numele si Prenumele
Marius Ionescu
Nicolae Soare
Marius Cocioran
Narcis Mihăilă
Marian Oprea
Andrei Gag
Bianca Răzor
Claudia Bobocea
Florina Pierdevară
Florina Pierdevară
Ancuța Bobocel
Anamaria Ioniță
Andrea Miklos
Adelina Pastor
Bianca Răzor
Daniela Cârlan
Paula Todoran
Andreea Arsine
Claudia Stef
Ana Rodean
Alina Rotaru
Cristina Bujin
Elena Panțuroiu

Proba

Loc

Maraton
Maraton
50 km marș
50 km marș
Triplu salt
Aruncarea greutății
400 m
800 m
800 m
1500 m
3000 m obstacole

37
127
NAT
30
Fara rezultat
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei

4 × 400 m

Nu s-a calificat in finala probei

Maraton
Maraton
20 km marș
20 km marș
20 km marș
Lungime
Triplusalt
Triplusalt

Fara rezultat
101
45
57
50
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei
Nu s-a calificat in finala probei

Discuții
Cu toate că COSR și MTS au organizat cu aproape doi ani înaintea Jocurilor
Olimpice o reuniune cu cele mai importante federații din țară, la care a participat și
premierul României din acea perioadă, cu scopul evaluării „ potențialului sportului
romanesc” (Revista Sport în Romania, 2014), deziluziile din Brazilia nu au încetat
să apară. La această ediție putem afirma că atleții români au trecut în anonimat, ei
nereușind nicio clasare în primii 8 sau 12. Singurele clasări au fost cele pe locurile
30 și 37, urmate de 45, 50, 57, 101 și 127, la probele care s-au desfășurat fără alte
tururi de calificare. Cu alte cuvinte doar 7 sportivi apar în clasamentele probelor,
ceilalți ratând calificările în finalele probelor. Astfel se incheie o pagină neagră din
istoria participărilor atleților români la J.O. Literatura de specialitate nu relevă
studii similare cu acesta.
4. Concluzii
Studiul efectuat confirmă o realitate a nivelului la care se află sportul
românesc în acest moment. Eforturile mari depuse de antrenori și atleți au fost
insuficiente pentru ca România să triumfe în marile competiții, respectiv la Jocurile
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Olimpice. Cu toate că lotul de atletism a fost mai numeros la ultima ediție a J.O,
rezultatele au fost cele mai slabe.
Este evident faptul că în ultimii 12 ani nu a existat o strategie clară în ceea ce
a privit selecția atleților pentru lotul olimpic, dar mai ales o strategie privind
pregătirea lor. Este de neințeles comportarea bună sau foarte bună la J.O. de la
Beijing a alergătoarelor de la maraton (Constantina Dița și Lidia Simon) și
rezultatele extrem de slabe ale acelorași atlete la Londra în 2012. De fapt niciun
atlet dintre cei prezentați în tabele, care a fost prezent la două ediții ale J.O. nu a
avut o comportare mai bună la a doua participare. Acest aspect spune multe
despre disfuncționalitățile din sistem, despre faptul că nu există un cadru legislativ
și financiar conform cu realitățile sportive actuale.
Se simte nevoia unei schimbări structurale, care să nu fie perturbată de
venirea sau plecarea unor persoane de la conducerea cluburilor, Federației Române
de Atletism, a Comitetului Olimpic Sportiv Român sau a Ministerului Tineretului
și Sporturilor.
Studiul nostru arată că atletismul este într-o „cădere liberă” și dacă juniorii
talentați care există acum și care au confirmat la competițiile internaționale nu vor
beneficia de o atenție sporită, rezultatele vor rămâne la valoarea celor de la Rio de
Janeiro. Un plan de redresare ar trebui conceput pe 10-20 de ani. Cam tot atât de
când atletismul românesc nu se mai ridică la nivelul performanțelor de altă dată,
când 8 sportivi aduceau 10 medalii (J.O. de la Los Angeles 1984), iar acum 22 de
sportivi nu au reușit nici măcar o calificare în finală.
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