
Sibienii pot sprijini o viitoare campioana
Un copil este o comoara. Una care aduce cu ea o lume intreaga de posibilitati, pentru ca micutul sau
micuta intrupeaza cumva sperantele si visurile parintilor sai. Un astfel de copil este si Ioana Notar, care la
cei 11 ani ai sai promite sa devina o celebritate a sportului. Calitatile ei sunt acolo, in mainile si picioarele
sale, in ambitia care o insoteste la antrenamentele pe care le face la CS~ Şoimii cu antrenorul sau, prof.
Gabriel Bara, intrucat pasiunea sa cea mai mare este atletismul. 50 si 60 de metri garduri, saritura in
inaltime si in lungime, aruncatul greutatii sunt doar probe de concurs si nimic altceva in mintea unora
dintre noi, pentru copila care in ianuarie implineste 12 ani, insa, toate acestea reprezinta cate un prilej
numai bun de castigare a unui premiu. Pentru ca numai in 2012 ea a colectionat 13 astfel de distinctii. 
  
  "E foarte buna la atletism. La toate probele. Pe unde s-a dus a luat locurile intai, doi sau trei, la toate
probele. Cel mai bine se descurca la saritura in inaltime", spune Daniela Simionescu, femeia care are grija
de Ioana, pentru ca micuta se afla in plasament familial. 
  
  Aproape o poveste normala
  
  Pana aici totul pare aproape normal. O poveste despre un copil pe care natura generoasa l-a inzestrat cu
o ambitie de fier si cu un ta- lent care la sfarsitul lui martie l-a transformat in campion national la saritura
in inaltime, in cadrul etapei finale a Campionatului National de Sala, copii doi, desfasurat la Bucuresti.
Cu toate acestea, dincolo de mandria pe care o simtim stiind ca acest copil este unul de-al nostru,
performanta nu se face oricum, fiecare rasplata avand plata ei. O plata care in cazul Ioanei ia forma
banilor, a sumelor ce trebuie platite pentru un echipament destul de costisitor. "Are nevoie de echipament
- trenning-uri, pantofi de sport, cuie de sport. Creste foarte repede si trebuie sa-i cumparam constant
echipament nou. Nu poti trimite un copil la concurs numai sa se duca. Am consumat toate resursele",
spune Daniela Simionescu, recunoscand ca nu este un lucru usor sa sustii doi copii de valoare, mai ales ca
nu doar Ioana promite sa aiba un viitor frumos, ci si Dominique, fiica celor doi soti Simionescu, ce are
rezultate muzicale deosebite. 
  
  Ioana nu se plange de toate acestea si isi vede linistita de pasiunea sa, cea care, poate, o s-o propulseze
pe culmile gloriei, aducand lacrimi de mandrie in ochii sibienilor. Pentru a reusi, insa, pentru a continua
performanta si pentru a participa in continuare la concursuri are nevoie de noi. De cei care o putem ajuta
pentru a-si implini visul. Cei care pot si doresc sa-i intinda o mana de ajutor Ioanei Notar, cu orice suma
de bani, cat de mica, sunt asteptati sa sune la redactia ziarului Tribuna (0269/211.281) pentru a primi
datele de contact ale familiei Simionescu.

Cuvinte cheie: bucuresti  concurs  campionatul  ioan  sport  muzica  ion  cazul  atletism  uta
antrenamente  vand  bara  2012  time

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/bucuresti
https://www.sibiul.ro/cauta/1/concurs
https://www.sibiul.ro/cauta/1/campionatul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ioan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sport
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzica
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ion
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cazul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/atletism
https://www.sibiul.ro/cauta/1/uta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/antrenamente
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vand
https://www.sibiul.ro/cauta/1/bara
https://www.sibiul.ro/cauta/1/2012
https://www.sibiul.ro/cauta/1/time

