
Vinovatii pentru esec sunt transportul, fusul orar si ghinionul
Lotul de box al Romaniei s-a intors, ieri dupa-amiaza, din vacanta. Plecati la Campionatele Mondiale din
Thailanda, unde au avut ca obiectiv cucerirea a cel putin trei medalii, pugilistii romani s-au transformat in
simpli turisti sositi la Bangkok sa viziteze temple budiste si sa descopere secretele bucatariei locale. Asta
pentru ca nici unul dintre cei 11 sportivi nu a reusit sa treaca macar de sferturile de finala ale competitiei,
desi palmaresul mai multor boxeri aflati in lot ne indreptatea sa speram la mai mult. Se pare insa ca pe
protagonistii celei mai slabe reprezentari a boxului romanesc la un Campionat Mondial nu i-a afectat prea
mult acest esec. Delegatia Romaniei a dat vina, la unison, pe transport si pe conditiile de concurs din
Thailanda, lasand sa se inteleaga ca nici norocul nu a fost de partea lor. Ieri, pe Aeroportul Otopeni,
pugilistii au sosit in jurul orei 14,30. Primul a iesit Lucian Bute, invins prin KO in repriza a 4-a de un
boxer din Kazahstan. Dand ochii cu presa, reprezentantul Romaniei la categoria 75 de kg a efectuat o
eschiva, incercand sa paraseasca aeroportul pe o alta iesire. Nu a reusit, fiind bagat imediat in corzi de
ziaristi. "Ne-am facut datoria dupa cum am muncit", a recunoscut franc Bute. "O luam de la capat cu
munca si ne pregatim pentru Olimpiada", a adaugat sportivul, care a evitat sa se pronunte in legatura cu o
eventuala revenire a lui Francisc Vastag la lot. Dorel Simion (cat. 69 kg), unul dintre favoritii la medalii,
invins in prima zi a C. M. de un bulgar, parea cel mai afectat. "Este primul meu esec si sper sa fie
ultimul. O sa ma pregatesc pentru Olimpiada si o sa arat ca sunt un boxer valoros". In legatura cu
prestatia slaba de la Mondiale, Dorel Simion a acuzat transportul si diferenta de fus orar. "Am ajuns cu 12
ore inainte de competitie. La trei dimineata am facut cantarul si dupa cateva ore am intrat in ring. Eram
frant", a spus Dorel Simion la sosirea pe aeroport. Mai punctual in stabilirea motivelor insuccesului
delegatiei Romaniei la C. M. din Thailanda a fost antrenorul Alec Nastac. "Vina pentru rezultate ne
apartine noua, colectivului tehnic (. ..). Am ajuns acolo foarte tarziu si nu am avut timp de refacere. A
fost apoi tragerea la sorti care ne-a fost defavorabila. Nici arbitrii n-au fost corecti. Au tras spre blocul
sovietic", a spus Alec Nastac, precizand ca toate cauzele esecului de la Mondiale vor fi analizate in
Biroul Federal, urmand ca raspunderea pentru rezultate sa fie stabilita ulterior. 
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