
<b>Sportivii anului 2003</b>
2003 a fost un an sarac in rezultate sportive. Pina acum s-au disputat nu mai putin de 13 Campionate
Mondiale la diferite ramuri incluse in programul olimpic, dar, pina in luna septembrie, nici un sportiv
roman nu obtinuse vreo medalie de aur. In final, ne-am ales cu doar trei titluri mondiale, dupa un sezon
dezamagitor. Gheata a fost sparta de echipajul de canoe 2-1.000 de metri, format din Florin Popescu si
Silviu Simiocencu, care si-au respectat statutul de favoriti la Campionatele Mondiale de la Gainsville
(SUA). Au urmat doua medalii de aur neasteptate Dorina Mihai, la sabie, si Valeriu Calancea, la haltere.
Campionii au fost recompensati cu cite 300 de milioane de lei. Cum era de asteptat, cei trei au fost
desemnati de Agentia Nationala pentru Sport, Comitetul Olimpic Roman si Asociatia Presei Sportive
drept performerii anului 2003. La Gala Sportului romanesc, programata pe 12 decembrie, de la ora 18.
00, la Opera Romana, Popescu, Simiocencu, Mihai si Calancea vor primi ?Premiile nationale pentru
sport?. Florin Popescu si Silviu Simiocencu sint acum principalii favoriti in proba de canoe 2 - 1. 000 m
pentru Jocurile Olimpice de la Atena. Acest succes se datoreaza intr-o proportie considerabila
antrenorului Ivan Patzaichin, cel care in 2001 a avut curajul sa schimbe un echipaj care cucerise aurul
olimpic la Sydney. Cu doua luni inainte de Campionatele Mondiale din Cuba, Dorina Mihai (22 de ani) se
gindea sa renunte la sport. A plecat ca o ilustra necunoscuta la Havana, unde a avut un parcurs incredibil.
A produs cea mai mare surpriza a competitiei, devenind singura campioana mondiala la sabie din istoria
scrimei romanesti. Succesul i-a adus romancei saltul din anonimat direct pe culmile gloriei, medalia de
aur asigurindu-i un loc intre primele zece sportive ale lumii. Dintr-o data, Dorina a devenit una dintre
putinele sperante ale Romaniei pentru Olimpiada din 2004. 
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