
<b>Patinajul romanesc se duce pe copca</b>
Se spune ca patinajul este mai degraba arta decit sport. Un balet pe gheata, un spectacol plin de
expresivitate, o creatie artistica, in adevaratul sens al cuvintului. Un dans uneori trist si induiosator,
alteori vesel si dinamic, in spatele caruia se ascund talent si mii de ore de munca. Sacrificul patinatorilor
este comparabil cu cel al gimnastilor. O viata inchinata performantei, rareori rasplatita cu citeva minute
de glorie si cel mai adesea inecata in esecuri discrete. Lipsa infrastructurii, dezinteresul si absenta unor
sportivi de valoare au facut ca patinajul sa devina un sport pe cale de disparitie in Romania. 
  Patinajul nu a fost niciodata un sport de traditie in Romania, nici prin prisma rezultatelor, nici prin cea a
fenomenului in sine, dar parca niciodata nu s-a aflat la cota de avarie ca in prezent. In ultimii 15 ani, din
cele 26 de patinoare artificiale au ramas doar citeva, la Bucuresti, Galati, Gheorgheni, Timisoara, Poiana
Brasov si Miercurea Ciuc. In strainatate, orice oras important are citeva zeci de patinoare deschise
publicului. Spre exemplu, in Praga exista aproximativ 40 de patinoare! Capitala Romaniei are unul
singur, ?Mihai Flamaropol" , abia redeschis dupa lucrari de consolidare. In Bucuresti exista un singur
club sportiv care are sectie de patinaj, ?Triumf Bucuresti" , in timp ce in tara au supravietuit doar 11
grupari sportive, unde sint legitimati mai putin de 250 de sportivi. O cifra rezonabila, daca luam in calcul
baza materiala aproape inexistenta si dezinteresul general fata de acest sport. Patinajul viteza dispune de o
singura pista, naturala (prin urmare, la cheremul vremii), la Miercurea Ciuc. Practic, in Romania exista
trei centre de patinaj, Bucuresti, Brasov si Miercurea Ciuc, iar in intreaga tara au ramas doar cinci
antrenori profesionisti. 
  
  Cornel Gheorghe, locul 9 la Mondiale
  
  In ultimii ani, pe plan intern si international s-au remarcat doar citiva sportivi romani la patinaj artistic.
Printre ei, Cornel Gheorghe, Marius Negrea, Gheorghe Chiper si, mai nou, Roxana Luca. Cea mai buna
performanta ii apartine lui Cornel Gheorghe, in prezent antrenor al lotului national: un loc 9 la
Campionatul Mondial din 1993, de la Praga. Marius Negrea, antrenorul Roxanei Luca, a avut citeva
rezultate deosebite, dar la un moment dat a renuntat sa mai reprezinte Romania si a concurat pentru
Elvetia. Negrea este nepot al celebrului antrenor de tenis Gunther Bosch, stabilit in Germania. Din aceasta
cauza, patinatorul a fost privat de posibilitatea participarii la competitii peste hotare pina in 1989. Roxana
Luca, liderul noii generatii, a trecut in toamna anului 2003 prin momente dificile, suferind o interventie
chirurgicala complicata la ligamentele incrucisate. In prezent, Luca se afla in Germania, unde urmeaza un
tratament de recuperare. 
  
  Gheorghe Chiper si-a luat lumea-n cap
  
  Gheorghe Chiper este cel mai cunoscut patinator roman al momentului. De cinci ori campion national,
el a reusit, la inceputul lunii februarie, un loc 9 in clasamentul final al Campionatului European de la
Budapesta. Chiper mai are in palmares un loc 15 la Campionatul Mondial din 2001 si o pozitie 23 la
Jocurile Olimpice de la Salt Lake City, in 2002, an in care a cucerit titlurile ?Crystal Skate"  si ?Golden
Spin" , la Zagreb.
   
  Sansa lui Chiper a fost aceea ca, in urma cu mai multi ani, a decis sa se mute in strainatate, unde avea
conditii mai bune de pregatire si antrenori calificati. A plecat mai intii in Olanda, chiar impotriva vointei
celor din conducerea Federatiei Romane de Patinaj. ?Am luat aceasta hotarire dupa indelungi negocieri cu
cei din federatie, care nu agreau ideea ca nu mai doresc sa ma antrenez cu Marius Negrea, tehnicianul
lotului national, mai ales ca nu eram in relatii prea bune cu acesta. Un alt motiv important pentru care am
optat sa plec din tara a fost acela ca acasa erau conditii de pregatire foarte proaste, incomparabile cu cele
din strainatate" . 
  Nascut la Miercurea Ciuc, un oras cu traditie in hochei, Gheorghe a inceput sa practice patinajul la virsta
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de 4 ani, urmind o traditie a familiei sale. ?La inceput, am vrut sa joc hochei, la fel ca orice pusti din
orasul meu, dar ulterior m-am orientat catre patinaj. La 13 ani, am incercat sa particip in concursul pe
perechi, dar mi-am dat seama ca acolo depinzi de partener. Asa ca am decis sa ramin la individual" . 
  Pentru Chiper, participarea la Olimpiada ramine un moment de referinta al carierei, desi nu a obtinut un
rezultat notabil. 
  
  Casatorit cu coregrafa
  
  ?Performanta realizata nu a fost una deosebita, dar experienta traita acolo a fost foarte importanta" ,
crede patinatorul roman, care s-a stabilit in Elvetia, la Obermeilen, alaturi de sotia si, totodata,
antrenoarea sa, germanca Sandra Schar. Cei doi au o fetita, Flora, care merge alaturi de parinti la
antrenamente, visind ca intr-o zi sa ajunga campioana la patinaj. Chiper, in virsta de 26 de ani, are acum o
alta filozofie despre modalitatile de pregatire, antrenindu-se doar 15 ore pe saptamina. ?Fac numai ceea
ce imi place si sint convins ca rezultatele vor veni de la sine. La antrenamente sint foarte relaxat. Evit sa
stau prea mult timp pe gheata, intrucit munca mea ar deveni o rutina. Acum, ori de cite ori ma pregatesc,
o fac din placere si exersez doar lucrurile absolut necesare. Cindva, ma antrenam din greu, dar intre timp
am ajuns la un compromis" , spune campionul roman. 
  
  Stie cinci limbi straine
  
  Sandra Schar este de citiva ani antrenorul si coregraful lui Chiper. Cei doi s-au intilnit intr-un
cantonament in Elvetia si au decis sa lucreze impreuna, casatorindu-se in urma cu trei ani. ?Sandra imi
face coregrafia, dar pe baza unor idei 
  ale mele. Lucram intotdeauna in echipa. Mi-a luat ceva timp sa simt muzica, dar acum totul este perfect"
. Chiper vorbeste cinci limbi straine - engleza, franceza, italiana, olandeza si maghiara. A absolvit
Facultatea de educatie fizica si sport din cadrul Universitatii ?Transilvania"  din Brasov si este un
impatimit al computerelor. ?Sint un autodidact. Pierd o groaza de timp in fata computerului, de unde aflu
aproape tot ce am nevoie" , mentioneaza Gheorghe, care si-a facut singur propria pagina web. Vine des in
Romania, mai ales in vacante. 
  
  Preturi cu ora
  
  In Bucuresti, singurul patinoar deschis publicului este Floreasca, acolo unde, pentru o ora petrecuta pe
gheata, pretul este de 100.000 de lei. In plus, costul inchirierii unei perechi de patine se ridica la 150.000
de lei pe ora. Exista si cursuri de initiere. 
  
  Pentru fiecare lectie (aproximativ o ora), parintii trebuie sa scoata din buzunar 100.000 de lei. De
saptamina aceasta va intra in circuitul de agrement, pentru trei zile pe saptamina (joi, simbata, duminica),
si patinoarul ?Mihai Flamaropol" , trecut de curind in administrarea Federatiei Romane de Hochei pe
Gheata. Aici preturile vor fi mai rezonabile: 100.000 de lei o ora si jumatate pe gheata, si tot atit
inchirierea patinelor pentru aceeasi perioada de timp. 
  ?Am comandat patine de calitate in Slovacia, pentru a evita accidentele petrecute in trecut. Patinoarul va
fi folosit in special pentru performanta, iar, in limita timpului disponibil, si pentru agrement" , spune
Eduard Pana, secretarul general al FRHG. 
  In provincie, preturile sint ceva mai mici. Patinoare descoperite exista in citeva orase din tara: Sibiu,
Brasov, Poiana Brasov, Suceava, Radauti, Sfintu Gheorghe si Ploiesti, majoritatea fiind in administrare
privata. 
  
  Sportivii legitimati la cluburile de patinaj nu trebuie sa suporte aceste cheltuieli. In schimb, trebuie sa-si
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procure echipament de concurs, al carui cost este mai mult decit ?piperat" . 
  Astfel, o pereche de ghete costa de la 400 pina la 1.000 de dolari, iar o lama competitionala poate fi
achizitionata pentru 150 - 400 de dolari. La acestea se mai adauga si costumul pentru concurs, care, in
functie de calitate, costa intre 1,5 si 8 milioane de lei. Pentru a scapa de o cheltuiala in plus, multe mame
croiesc singure costumele copiilor lor. 
  Mariana Ionel, antrenoare la ?Triumf" : 
  
  ?Sintem in epoca primitiva" 
  
  Antrenoarea Mariana Ionel, de la ?Triumf" , ne-a declarat ca, in perioada in care patinoarul ?Mihai
Flamaropol"  a fost inchis, sportivii n-au avut unde sa se antreneze. ?Nu ne putem compara cu natiunile
puternice. La noi, sportivii pot patina maximum sase luni pe an, in timp ce in strainatate acest lucru este
posibil 11 luni pe sezon. Incercam si noi sa suplinim lipsa acestei pregatiri specifice cu antrenamente
fizice, cu gimnastica sau balet, dar nu e acelasi lucru. Poate sint prea dura, dar cred ca noi sintem in epoca
primitiva, fata de natiunile cu traditie" , spune cu naduf antrenoarea care se ocupa de o grupa avind in
componenta zece tineri patinatori. 
  Bucurestenii pot practica patinajul de agrement doar in doua locuri, la ?Floreasca"  si la ?Mihai
Flamaropol" , unde se organizeaza cursuri de initiere. In rest, doar cind ingheata lacul Cismigiu...
?Ingrijorator este faptul ca avem din ce in ce mai putini copii care vin la patinaj. Asta si pentru ca
mentalitatea parintilor s-a schimbat. Cei mai multi aleg, pentru copii, meditatii la engleza sau la
computer, si mai putin sport. In plus, echipamentul scump si programul de pregatire destul de pretentios
ii indeparteaza pe oameni de patinaj. Cei care au ramas o fac numai din pasiune" , completeaza Mariana
Ionel. 
  Stefan Matei, tatal campionului la juniori: 
  
  ?Am cheltuit banii de Dacie"  
  
  Si sportivii de performanta sint afectati de aceasta situatie, ei optind, in limita resurselor financiare, sa se
pregateasca in strainatate. Pentru ca gheata lipseste, s-a ajuns la situatia incredibila ca patinatorii de
performanta sa se antreneze pe role! ?In sportul romanesc, in general, este nevoie de o performanta
remarcabila care sa impulsioneze investitia in sportul respectiv. In mod normal, asa cum se intimpla peste
tot in lume, intii se investeste si abia apoi se cer rezultate" , este parerea autorizata a antrenoarei de la
?Triumf" . 
  Pentru o familie de oameni simpli este foarte dificil sa sustina un copil care face sport de performanta.
Tatal lui Adrian Matei, campion national de juniori, confirma acest fapt. ?Adrian face patinaj de la virsta
de trei ani. Am investit enorm in el. Mai am o fiica, pe care am sacrificat-o din punct de vedere material,
pentru ca Adrian sa faca performanta. Acum patru ani, strinsesem bani sa ne luam o Dacie, dar i-am
cheltuit pe toti intr-o singura vara, numai pe cantonamentele lui in strainatate. Nu-mi pare rau, dar daca ar
fi s-o iau de la capat, n-as mai putea" , povesteste Stefan Matei, in timp ce asista la antrenamentul fiului
sau, in care isi pune toate sperantele.
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