
Steliana Nistor vrea sa dea in judecata Federatia
Medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing, din vara trecuta, gimnasta Steliana Nistor a lansat
un atac dur impotriva Federatiei Romane de Gimnastica, si in special a antrenorului Nicolae Forminte.
intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, sibianca ii acuza pe sefii FRG ca s-au folosit de ea cat a fost
sportiva, dupa care „m-au aruncat ca pe o masea stricata ". Fosta sportiva spune acum ca mai are inca
probleme de sanatate si ca va da federatia in judecata, daca nu va primi sprijin din partea oficialilor.
 „Din partea federatiei nu am gasit niciun sprijin. De cate ori am avut o problema mi s-au inchis usile in
nas. Problemele mele de sanatate nu au fost un secret pentru ei, dar nu au facut nimic pentru a ma ajuta.
Am strans din dinti si am mers mai departe, facand antrenamente pe durere. Am discutat si cu mama si
ma gandesc foarte serios sa actionez federatia in judecata. Poate doar asa, cei de-acolo vor intelege ca
viata noastra este foarte importanta ", a declarat fosta gimnasta.

 Steliana a mai dezvaluit si faptul ca in timpul Olimpiadei din China a avut dureri mari, reusind sa
concureze doar cu ajutorul infiltratiilor. „Chiar si acum, dupa ce m-am retras din gimnastica, se mai
intampla, in special dimineata, sa raman intepenita ore intregi. Au fost zile in care din cauza durerilor nu
am putut merge la facultate. in timpul Jocurilor Olimpice am putut concura doar pentru ca am facut in
interval de o saptamana nu mai putin de 7 infiltratii ". in privinta echipei, Steliana Nistor a dezvaluit ca
atmosfera nu era chiar asa buna cum se credea.  „Domnul Forminte facea mari diferente intre Sandra
Izbasa si celelalte fete. imi aduc aminte ca, inainte de fiecare concurs, mie imi spunea doar ca trebuie "
sa-mi tin chilotii pe mine ", iar cu Sandra discuta mereu altfel. Chiar si la Deva se intampla acest lucru.
Daca dansul ne-ar fi acordat tuturor o atentie egala, probabil ca si echipa ar fi avut un alt rezultat la
Olimpiada. Eu, daca dupa un concurs multumeam in fata presei mamei mele si antrenorilor pentru ca am
reusit sa obtin un anumit rezultat, aveam discutii cu domnul Forminte, in vreme ce Sandra le multumea
doar parintilor ei si nu i se intampla nimic ", a explicat Steliana.

 Sprijin de la Belu
 Steliana mai spune ca singurele persoane care au ajutat-o sunt fostii antrenori ai lotului national,
Octavian Belu si Mariana Bitang. „Doar din partea lor am primit un sprijin real. Datorita dansilor am
putut sa ajung la medicul care m-a consultat. Sunt convinsa ca daca dansii erau antrenorii mei, eu aveam
azi medalia de aur la Jocurile Olimpice, la individual compus. Ar fi stiut sa ma puna in valoare asa cum
trebuie. Nu ar mai fi trebuit sa stau sa plang pentru locul cinci. Şi echipa ar fi aratat altfel ", a comentat
fosta gimnasta.
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