
Sabina Cojocar: \&quot;Ma doare ca nu mi-am implinit visul: Olimpiada\&quot;
Fosta campioana europeana la gimnastica, Sabina Cojocar a renuntat, in urma cu patru ani la sportul de
performata, insa acum sibianca este implicata in mai multe proiecte: incearca sa-si construiasca o cariera
muzicala, vrea sa se implice in actiuni caritabile si face parte din Romanian Goldan Team, o trupa de
fosti campioni care participa la spectacole.
  CARIERA in muzica si-a inceput-o de putin timp, dar a reusit deja sa scoata doua melodii: "I don’t
wanna lose U" si "Nobodys Home", si a avut colaborari cu Mihai Tristariu. "Cantam de cand eram mica
prin camera, la Deva. Dupa ce am renuntat la gimnastica m-am gandit mai serios la acest lucru. Cu toate
ca parintii mei nu au crezut ca e ceva serios, eu sunt o fire ambitioasa si cand imi propun ceva fac tot
posibilul sa reusesc", povesteste Sabina. Pe Mihai Traistariu, omul pe care il admira cel mai mult din
aceasca bransa, l-a abordat ea. "Am luat legatura cu el si i-am spus ce vreau. Mi-a spus sa-i dau cateva
inregistrari cu vocea, iar pe urma mai vorbim. I-a placut si asa am inceput sa colaboram", spune Sabina.
Ea este cea care a scris versurile pentru cele doua piese iar muzica ii apartine lui Silviu Paduraru, cel care
compune si pentru trupa Hi-Q. "Imi place sa imi scriu singura textele, pentru ca exprim ceea ce simt.
Vreau sa ajung sa-mi compun si muzica, dar mai am mult de lucru la acest capitol. M-am apucat sa invat,
dar e mult de munca", recunoaste sibianca. Are si un impresar, pe Joey DeAlvare, care ii mai reprezinta,
printre altii, pe Aurelian Temisan, Pepe sau o alta sibianca, Anca Florescu, alias "Diana". Chiar daca are
talent, Sabina incerca sa si-l cultive cat mai bine. Din acest motiv ia lectii de canto cu Crina Mardare, cea
care lucreaza cu concurentii de la emisiunea TV, Megastar.
  SABINA Cojocar are insa o mare dorinta. "Abia astept momentul in care sa-mi demonstrez calitatile,
pentru ca multa lume spune ca sunt facuta din butoane. Nu este deloc asa, este vocea mea si o voi
demonstra", spune, sigura pe ea, fosta gimnasta.
  Cand vine vorba de gimnastica, printre multele satisfactii, Sabina are un mare regret. "Mi-e dor de
gimnastica, dar nu ma pot uita la concursuri. Visul oricarui sportiv este sa ajunga la Olimpiada. Pe mine
ma doare ca m-am retras inainte de a-mi implini acest vis. Din pacate, sanatatea nu mi-a permis sa merg
la Atena, in 2004", spune Sabina. Ea a adaugat ca ar lua-o oricand de la capat. "M-as apuca pentru a
termina ceea ce am inceput: sa am o medalie olimpica".
  SABINA are la Sibiu o fundatie, "Mica Gimnasta", care a fost infiintata de tatal sau, iar acum doreste sa
o reactiveze. "Vreau sa fac ceva pentru sportivii cu probleme, dar nu numai pentru ei. Imi doresc sa ajut
pe cat mai multa lume, dar deocamdata, prin profilul fundatiei, nu pot decat sportivi", explica sibianca.
Primul caz in care ar dori sa se implice este cel al unei foste gimnaste. Junioarea Andreea Chelaru a cazut
in cap la un antrenament si acum a ramas paralizata. "Are nevoie de o operatie in China. A strans banii
necesari interventiei chirurgicale, dar mai are nevoie de suma pentru drum. As vrea sa lansez o campanie
prin care sa o ajut sa stranga acesti bani", marturiseste fosta sportiva, care intelege foarte bine prin ce
trece Andreea. In 2003, si Sabina a avut probleme medicale grave, la coloana, care au si determinat-o sa
renunte la sportul de performanta. "Acum ma simt mai bine, nu ma mai doare, pentru ca am facut
tratament". Sabina Cojocar a mai declarat ca, in ciuda celor aparute in media, relatia sa cu antrenorii
Octavian Belu si Mariana Bitang a fost foarte buna. "Nu am fost niciodata certata cu domnul Belu, nici in
perioada in care eram la lot si nici dupa. Chiar recent l-am sunat sa-l felicit pentru ca am citit intr-un ziar
ca a intrat in Cartea Recordurilor ca antrenorul cu cele mai multe medalii castigate, din lume. Am fost
surpinsa cand mi-a spus: "Da, Cojo, iti multumesc, dar si tie iti datorez lucrul asta". A fost una din
putinele dati in care domnul Belu mi-a multumit".
  Suparata pe Johannis
  Pentru rezultatele sportive avute, Sabina a primit in anul 2000 titlul de "Cetatean de onoare al Sibiului".
Spune insa ca pana acum nu a ajutat-o la nimic aceasta distinctie. "Chiar am fost intr-o zi la primarie si
i-am intrebat pe functionarii de-acolo la ce imi foloseste acest titlu? Au dat din umeri. O singura data am
primit 20 milioane de lei parca, de la Directia pentru Sport, cand am fost desemnata cea mai buna
sportiva a judetului. A fost singura recompensa primita din partea Sibiului". Sabina a povestit si un
incident penibil care a avut loc in momentul in care a primit titlul de "Cetatean de onoare". "Primar era
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atunci Dan Condurat. Cu o jumatate de ora inainte de ceremonie a venit la mine si mi-a spus ca nu au
putut sa faca rost de banii pe care spusesera ca o sa-i primesc. Mi-a spus ca imi da diploma. Ce puteam sa
mai spun...?".
  Este suparata si pe primarul Klaus Johannis. "In 2003, domnul Johannis mi-a promis ca o sa-mi dea un
apartament in Sibiu. Am 22 de ani si inca nu am vazut locuinta. As fi vrut sa mai discut cu dansul pe
aceasta tema, dar nu am putut pentru ca nu a tinut pana acum audiente", a mai spus Sabina.
  Campioana absoluta de junioare
  Varful carierei Sabinei a fost in anii 2000 si 2001. Mai intai a devenit campioana europeana absoluta de
junioare, la Paris, iar anul urmator a confirmat asteptarile si a cucerit medalia europeana de aur pe echipe,
la Gent, in Belgia. A mai obtinut un loc cinci la Campionatele Mondiale, in 2002, dupa care, un an mai
tarziu a fost fortata sa se retraga din cauza problemelor medicale. A mai avut o tentativa de a se intoarce
la lot, la inceputul anului 2004, pentru a prinde un loc la Olimpiada de la Atena, insa pauza de un an si
problemele de sanatate au obligat-o sa renunte din nou. De aceasta data definitiv.
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