
Dragos Coman a rescris istoria
Prima zi a concursului de inot din cadrul Campionatelor Mondiale de la Barcelona a echivalat, pentru
natatia romaneasca, cu rescrierea istoriei. In speta, stelistul Dragos Coman a cucerit prima medalie a
delegatiei Romaniei la un Campionat Mondial, clasandu-se pe cea de-a treia treapta a podiumului, in
proba de 400 m liber, cronometrat in 3. 46?87/100. Creditat, inaintea startului, cu sanse apropiate de
zero, romanul si-a imbunatatit, de altfel, si recordul national. Medalia de aur a revenit legendei vii a
natatiei mondiale, australianul Ian Thorpe, primul inotator care si-a adjudecat trei titluri mondiale
consecutiv in aceeasi proba, secondat fiind de compatriotul sau, Grand Hackett. Cu toate ca s-a batut
mare moneda pe evolutia Simonei Paduraru, sperantele federatiei de specialitate focalizandu-se asupra
probei de 400 m liber ? ?specialitatea casei?, romanca nu a izbutit decat un loc sapte, dupa ce, in serii,
obtinuse al cincilea timp. Medaliatele probei, Hannah Stockbauer (Germania), Eva Risztov din Ungaria
si americanca Diana Munz. In lipsa Dianei Mocanu, care a refuzat participarea la Mondiale, si a Cameliei
Potec, bolnava, obiectivul delegatiei Romaniei ? castigarea unei medalii ? parea mai degraba o utopie,
dar, nespetat, acesta a fost inca din prima zi a competitiei. Nu acelasi lucru se poate spune de cea de-a
doua. Ieri, din cei patru inotatori prezenti in calificari, numai Simona Paduraru a reusit accederea in
semifinale, clasandu-se pe pozitia a zecea, in cadrul probei de 1500 m liber. In schimb, Cezar Badita si
Dragos Coman au esuat in tentativa de a accede in penultima faza a probei de 200 m liber. Primul a
terminat al 33-lea, in timp ce medaliatul de duminica s-a clasat al 20-lea. La 100 m spate, Razvan Florea
a incheiat abia al 31-lea, numai ca proba favorita, 200 m spate, se va disputa joi. In alta ordine de idei,
esec total la polo. Nationala Romaniei a ratat prezenta in ?sferturile? de la Barcelona, fiind invinsa, in
meciul decisiv, cu 10-3, de Serbia-Muntenegru, campioana continentala. In afara elitei, poloistii romani
se vor duela, dupa toate probabilitatile, cu selectionata Greciei, pentru pozitia a zecea. 
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