
Recompensa pentru titlul mondial. Un ?multumim?
Care credeti ca e recompensa pentru un titlu mondial la rugby? Echipament, bani? Ce ziceti de un simplu
multumesc. Cu asta au fost premiati rugbystii nationalei secunde a Romaniei dupa ce au castigat
campionatul mondial desfasurat in Africa.
  
  In lotul celei de-a doua echipe nationale a facut parte si Claudiu Mitocaru, rugbyst al echipei CSM
Sibiu. El a inceput sa practice acest sport de la varsta de 12 ani, inspirat si indrumat de tatal sau.
Imbrancelile, loviturile, nu l-au speriat, iar la 17 ani a fost selectat pentru a face parte din echipa
nationala. "Eu am inceput sa fac rugby la scoala sportiva, participam la competitii judetene, amicale, dar
nu am avut bani sa mergem mai departe. La 17 ani am fost ales pentru prima data la nationala, dar din
cauza unor probleme de sanatate nu am putut merge mai departe cu echipa. La 18 ani am fost iar ales la
nationala, eram deja la echipa din Alba Iulia. Din pacate, parintii mei nu au fost de acord sa plec din
Romania cu echipa, nu si-au dat acordul si am stat acasa"", a declarat Claudiu Mitocaru. Tanarul are acum
20 de ani si este elev in clasa a XII- a la Colegiul Independenta. Intre timp s-a mutat de la Alba la Sibiu si
joaca pentru CSM, echipa cu care a terminat turul Cupei Romaniei, pe locul secund in spatele celor de la
Targoviste. Cea mai mare performanta a sa ca sportiv a fost anul trecut, cand a fost selectat pentru a
merge la Campionatul mondial din Africa, cu echipa a doua a nationalei. "Am fost in Africa unde am
avut cea mai frumoasa experienta a mea pentru ca am luat aurul cu echipa. Au fost cinci participanti: noi,
SUA, Chile, Coreea si Noua Guineea. Am trecut de Chile, apoi de SUA si am luat aurul. Cei de la
Minister ne-au premiat cu 20 de milioane insa ne promisesera mai mult, dar din cauza crizei nu ne-au mai
dat nimic. Acum astept lotul de U 21 in primavara", a povestit sportivul. Tanarul sibian isi doreste sa faca
o cariera in acesta sport, dar nu in Romania, unde insa nu ai sanse sa ajungi sus pentru ca nivelul nu este
foarte ridicat.
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