
Sudoare pentru Bejing
Sibianul Tudi Oprea a inceput o cursa nebuna pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2008. Din
cauza criteriilor de calificare, Oprea este ajutat de inca doi romani sa se claseze pe un loc pentru
Beijing.
  
  Unul dintre sporturile care pot reprezenta Romania la Olimpiada din 2008, care va avea loc in China,
este mountain-bike-ul. O disciplina relativ noua - nu si-a castigat calitatea de sport olimpic decat de 2
ani, la JO din Grecia, mountain-bike-ul are din ce in ce mai multi adepti. 
  
  Ciclistul sibian in varsta de 27 de ani, Tudi Oprea, cel care a fost prezent si la Atena, incearca sa ajunga
din nou la cea mai prestigioasa competitie sportiva la nivel mondial. Pentru ca sistemul de calificare s-a
schimbat total, Oprea este ajutat acum de colegii de la lotul national, Marius Petrache din Bucuresti si
Lucian Logican, din Tg. Mures. 
  
  Oprea a dictat traseul
  
  Sibiul este locul in care cei trei ciclisti romani pun la cale strategii de calificare la JO de la Beijing,
Antrenamentele lor se desfasoara pe serpentinele din Muntii Fagaras sau traseele extreme din jurul
Paltinisului. Cum cea de a XI-a editie a finalei Campionatului National de Mountain-Bike a avut loc, la
sfarsitul saptamanii trecute, chiar la Paltinis, traseul ales de Federatia Romana de Ciclism a fost chiar cel
sugerat de sibianul Oprea. "A fost o surpriza placuta pentru mine sa fiu cel desemnat sa faca traseul
pentru cei peste 40 de concurenti. Am ales un traseu dificil chiar si pentru cei care s-au mai pregatit pe
aici. Dupa antrenamentul oficial, toata lumea a ramas placut surprinsa", marturiseste Oprea. 
  
  Departe de Beijing
  Pentru ca Federatia Internationala a modificat criteriile de calificare pentru Olimpiada, Romania ar putea
obtine, in cel mai fericit caz, un singur loc pentru Beijing. Fiind de departe cel mai valoros din lot, Tudi
Oprea este realist in privinta prezentei la JO din 2008. "Sistemul de califiari este extrem de dificil. Nu se
mai iau in considerare rezultatele individuale. Acum se aduna punctele celor mai buni trei ciclisti. Ca sa
ma calific, este nevoie ca Romania sa se afle cel putin pe locul 22 in lume. Acum suntem pe locul acesta,
dar linia se va trage la sfarsitul anului 2007. Or, pana atunci, vom mai participa la peste 30 de concursuri
internationale, de la care putem aduna puncte. Mai avem mult de tras. Personal, cred ca am sanse de 50 la
suta ca sa ma calific. E mai bine sa pui raul inainte, decat sa fii optimist", spune Oprea in timp ce isi
pregateste bicicleta pentru unul dintre antrenamente. 
  
  Pentru Romania, concurenta directa o reprezinta Africa de Sud, Chile, Norvegia si Irlanda. "Irlandezii
sunt, insa, cei mai periculosi. Cu ei ne batem pentru Beijing", crede Oprea.
  
  Ajutor neconditionat
  Marius Petrache si Lucian Logican sunt colegii de echipa ai lui Tudi Oprea. Cei trei concureaza acum
pentru "Ideal Team", fiind sponsorizati de o firma italiana, care asigura suportul financiar pentru
participarea la concursuri. "Ei ne dau piese de schimb si nu numai", spun ciclistii romani. Statutul actual
de ajutor pentru ciclistul sibian Tudi Oprea nu-i deranjeaza catusi de putin. "Faptul ca un ciclist roman ar
putea ajunge la Beijing si datorita eforturilor noastre este destul de onorant pentru noi. Facem o echipa pe
cinste. Ne intelegem bine si ne ajutam la greu", spune Marius Petrache.
  
  Desi sustine ca sansele lui pentru Beijing sunt doar de 50 la suta, sibianul Tudi Oprea are, totusi,
posibilitati ceva mai mari sa ajunga la Olimpiada din 2008. Dupa toate probabilitatile, ar fi singurul sibian
prezent la cea mai importanta intrecere a lumii.
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  Bijuterii de biciclete
  Concursul de mountain-bike de la Paltinis a insemnat si o adevarata expozitie de biciclete. Fiecare
concurent a tras cu coada ochiului la ce si-au mai luat nou ceilalti competitori. "Bolidul" lui Tudi Oprea a
fost de departe "regina balului". "Nu am facut un calcul exact, dar cred ca valoarea cursierei mele este in
jur de 4.000 de euro. Asta pentru ca nu este una de serie. Am mai facut schimbari pe la suspensii si nu
numai. Personal, sunt multumit de ea, dar cu siguranta ca nu este cea mai buna la ora actuala. Am vazut la
concursurile internationale biciclete si mai procopsite", marturiseste Oprea. Cum casca costa si ea 150 de
euro, iar costumul de concurs ajunge la 600 de euro si, daca mai pui la calcul si adidasii speciali de
concurs, evaluati si ei la 300 de euro, iar suspensiile speciale la peste 600 de euro, Oprea nu glumeste
cand spune ca "la banii astia, iti poti lua linistit o masina".
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