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Început de toamnă, 
frumoasă e drept, în 
București. Un oraș 
care abia începea să se 
deschidă către lumea 

alergătorilor. 
Pe macadamul aproape 

negru, pașii se aud sacadat. 
Picioarele se mișcă uniform, 
drept-stîng-drept-stîng-drept-
stîng, fără oprire, în ritm cît 
mai alert. Respiraţia e gîfîită, 
broboane de sudoare pe frunte, 
ceafă, gît, chipul concentrat. 

In centrul Bucurestiului, 
duminică de dimineaţă, părea 
pustiu ca într-o alimentară 
comunistă. Era totuși anul 2008, 
anul primei ediţii a Maratonului 
București (asta după ce în anii 
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1990 fuseseră organizate alte 
cîteva ediţii). Orașul, prăfuit, 
delabrat, abia descoperea lumea 
alergătorilor. 

Totuși... Ici-colo, cîteva 
persoane care arătau oarecum 
nefiresc in dimineaţa plăcută, 
însorită în care cei mai mulţi 
se duceau la piaţă, la biserică, 
undeva. 

Și totuși erau unii care… 
alergau pe străzile din centrul 
orașului neprietenos, în 
apropierea mătăhăloasei foste 
Case a Poporului. Pe margine, 
trecători ocazionali, ce mai 
mult se uitau curioși ori mai 
curînd indiferenţi. Doar la finiș 
și, uneori pe traseu, se auzeau 
strigăte izolate de încurajare. 

Pentru trecătorii ocazionali 
spectacolul era nefiresc. 

Pentru cine a alergat atunci 
a fost însă o sărbătoare, una a 
efortului fizic de auto-depășire 
și, nu în ultimul rînd, a emoţiilor 
aferente.

Dacă ne uităm acum la 
cifre, acestea mai curînd par 
ridicole, stîrnesc un zîmbet. 
Asta deoarece nu a fost multă 
lume la Maratonul Internaţional 
București, la prima ediţie din 
2008, doar 372 de participanţi 
la cursele organizate atunci: 
maraton, semimaraton și 
ștafetă. 

Însă, pentru cîteva ore 
alergătorii au reușit să se facă 
văzuţi în acest oras care, cel 
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Cum a evoluat
orașul alergătorilor

 Imagine de la ediţia din 2008 a Maratonului București

mai adesea, le era și le este 
neprietenos. Au reușit să arate 
că este și orașul lor, că un 
moloh aglomerat, agitat, ostil 
adesea, poate fi îmblînzit si 
făcut să accepte diferenţa. Adică 
să găzduiască oameni care 
împărtășesc emoţia caldă a 
bucuriei de a alerga.

De atunci încoace, în anii 
care au trecut, multe lucruri s-au 
schimbat în bine. În continuare, 
vă invităm să aflaţi cam ce 
se va întîmpla mai important 
la Raiffeisen Bank Bucharest 
Marathon. Este acum anul 2022 
și lumea din jur, dar mai ales 
cea a alergătorilor, s-a schimbat 
foarte mult. 

În rest, să alergaţi cu bine. 

Marian Chiriac

EDITORIAL
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Singurătatea alergătorului de cursă lungă. București, 2008
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Argint la Europeanul de 
alergare montană. România 
a avut o comportare meritorie 
la prima ediţie a Campionatului 
European de alergare montană 
(Off-road running) desfășurată 
între 1-3 iulie la El Paso 
(Mallorca, Spania). Mai exact, 
a obţinut o medalie de argint 
prin Mădălina Florea și clasări 
onorabile la individual și pe 
echipe.

Dar mai întâi cîteva detalii 
despre concurs. Acesta a constat 
în trei probe distincte. În prima 
zi s-au desfășurat probele de 
”urcare”, care au presupus o 
alergare de 6km, cu 800m 
ascensiune. Aici România nu a 
avut niciun reprezentant. Ziua 
următoare a fost dedicată unei 
curse clasice de trail running, pe 
o distanţă de 45km. Aici, ţara 
noastră a fost reprezentată de 
seniori, care au ocupat locul 4 
pe echipe (clasările individuale 
au fost: Leonard Mitrică – locul 
10, Bogdan Damian – 15, Ionuţ 
Zincă – 19 și Valentin Toma – 
25). 

În fine, ultima zi a 
concursului a programat cursa 
de ”urcare-coborîre”, proba 
seniorilor avînd o lungime de 
16,8km (cu +300m), iar cea a 
cadeţilor (U20) puţin peste 6 
km. Aici am fost reprezentaţi 
de fete. La senioare, Mădălina 
Florea s-a clasat pe locul 2 
(1h:18min:38sec), în timp ce 
Ingrid Mutter a venit pe locul 
29, iar Andreea Piscu pe 42. La 
echipe, România a ocupat locul 
7. Să mai spunem că echipa 
feminină U20 a venit pe locul 5, 

Rezultate, 
rezultate...

ACTUALITATE

iar clasările individuale au fost: 
(Diana Dan – locul 19, Maria 
Vainer – 23, Ștefania Ţicaleac – 
26 și Anca Moroșan – 29).

Covid anulează Mondialele 
de semimaraton. Pe 5 iulie, 
World Athletics (Federaţia 
internaţională de atletism) a 
decis să anuleze Campionatele 
Mondiale de semimaraton 
programate pe 22 noiembrie 
la Yangzhou. Motivul: situaţia 

îngrijorătoare cauzată de 
situaţia coronavirusului în China. 
Yangzhou va găzdui, în schimb, 
Campionatele Mondiale de 
alergare pe şosea din martie 
2027, în timp ce prima ediţie a 
acestui eveniment va avea loc 
pe 30 septembrie şi 1 octombrie 
2023 la Riga. Pentru prima 
dată, anul viitor vor avea loc 
în capitala Letoniei şi curse de 
Campionat Mondial pe distanţa 
de 5 km, alături de cele de 
semimaraton (21,1 km).

Mondiale și Europene 
de Atletism. Campionatul 
Mondial s-a desfășurat între 
15-25 iulie, la Eugene (Oregon), 
în Statele Unite. Cum sportivii 
români s-au remarcat prin 
performanţe modeste, să 
consemnăm doar rezultatele 
din proba de maraton. Astfel, 
Gotyom Gebreslase (Etiopia) 
a cîștigat cursa feminină cu 
un nou record al competiţiei, 
respectiv într-un timp de 
2h:18min:11sec. La bărbaţi, 
aurul a revenit tot unui 
etiopian, Tamirat Tola, care 
a terminat cursa cu timpul 
de 2h:05min:37 sec. Pentru 
Tola (30 ani), vicecampion 

mondial în 2017 la Londra, 
medaliat cu bronz olimpic la 
10.000 m în 2016 la Rio de 
Janeiro, este primul titlu major, 
cîştigat în absenţa campionului 
incontestabil al acestei 
discipline, kenyanul Eliud 
Kipchoge care, după cum veţi 
citi în această revistă a făcut un 
record mondial la Berlin. 

O lună mai tîrziu, pe 
„Olympiastadion” din Munchen, 
s-a încheiat cea de-a 26-a ediţie 
a Campionatelor Europene de 
atletism în aer liber, rezervată 
seniorilor. O ediţie care, cel 
puţin pentru noi, va intra în 
istorie pentru că, pentru prima 
dată după 20 de ani, România 
a cîștigat o medalie de aur. 
Aceasta a fost obţinută de 
către Bianca Ghelber (antrenor 
Mihaela Melinte) în proba 
de aruncarea ciocanului. Din 
cei 21 de atleţi (9 la feminin 
și 12 la masculin) care ne-au 
reprezentat, au mai punctat 
în finale Claudia Prisecaru, a 
șasea la 3000 m obstacole, 
Alin Firfirică, poziţia a șaptea la 
aruncarea discului și Andreea 
Talpoș, locul opt la triplusalt. 
Așadar, rezultatele în alergare 
încă se lasă așteptate. 

Pe scurt, despre cele mai importante vești din 
alergare, de pe la noi și din lumea întreagă... Să 
o luăm cronologic, dinspre vară înspre acest 
început de toamnă
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UTMB, istorie. Între 22-28 august a avut 
loc ediţia a XIX-a a Ultra Trail de Mont Blanc, 
cea mai mare competiţie de ultramaraton 
din lume. Câteva cifre: au participat circa 
10.000 de alergători (104 naţionalităţi) 
la cele șase curse tradiţionale (plus una 
pentru tineri) și au fost aproape 100 de 
mii de spectatori de-a lungul săptămânii 
dedicată alergării montane. Cursa cea mai 
lungă, 100M UTMB, adică 170 km lungime 
și 9.614 metri diferenţă de nivel cumulată a 
fost cîștigată după un duel pasionant și un 
final foarte strîns de către spaniolul Kilian 
Jornet, cu un timp care reprezintă un nou 
record al traseului lung: 19h:49min:30sec. 
Să menţionăm aici rezultatul, tot excelent, 
al lui Robert Hajnal, care a sosit al nouălea, 
cu un timp de 22h:07min:58sec. Cursa 
fetelor a fost cîștigată de către americanca 
Katie Schide – 23h:15min:12sec, ea fiind 
urmată de către canadianca Marianne 
Hogan și compatrioata sa Kaytlyn Gerbin. 
Îmbucurător a fost și rezultatul dlui Stan 
Turcu, care la 74 de ani s-a clasat primul la 
categoria sa de vârstă (+70). El a parcurs 
traseul în 44h:59min:58sec. 

Mondiale 100km. În același week-end 
cu UTMB, la Bernau, în Germania s-au 

desfășurat Campionatele Mondiale 
de 100km, pe șosea. Japonezul Haruki 
Okayama a fost cel mai rapid, cu un 
timp de 6h:12min:10sec, iar la fete a 
cîștigat Floriane Hot (Franţa), cu un 
timp de 7h:04min:03sec. România a fost 
reprezentată de Claudiu Gorgan, care a 
terminat pe poziţia 104, cu un timp de 
8h:04min:10sec. 

Denisa, aur mondial. Între 9-11 
septembrie, în zona Ossola (Italia), s-a 
desfășurat o nouă ediţie a Campionatelor 
Mondiale de Skyrunning. Au participat 
sportivi din 35 de ţări care s-au întrecut în 
trei probe. Denisa Dragomir a cîștigat Veia 
SkyRace, o cursă tehnică, lungă de 31 km și 
cu 2600 metri diferenţă de nivel cumulată. 
Ea a terminat traseul în 3h:29min:51sec. 
Denisa, care venea după o accidentare, s-a 
mobilizat exemplat pentru a termina prima 
și a cîștiga titlul de campioană mondială 
la skyrunning. La băieţi, campion mondial 
a devenit elveţianul Roberto Delorenzi – 
2h:51min:13sec. În cadrul Mondialelor de 
skyrunning s-au mai premiat cei mai buni 
alergători în probele de Vertical (3,8 km 
lungime, +1.063m) și proba combinată (Sky 
+ Vertical). 

Rezultate, 
rezultate...
Continuăm prezentarea celor mai 
importante vești din alergare, de pe 
la noi și din lumea întreagă. A venit 
vremea curselor lungi, montane
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Pe 25 septembrie, la Berlin, 
kenyanul Eliud Kipchoge a fost 
din nou uimitor. Noul record 
mondial la maraton este acum de 
2h:01min:09sec. El a confirmat 

încă o dată că este cel mai mare alergător de 
maraton din toate timpurile. 

Acum, la Berlin, și-a îmbunătăţit propria 
performanţă, reducînd nu mai puţin de 30 de 
secunde din fostul record mondial, realizat 
acum patru ani tot în capitala Germaniei.

A fost una dintre cele mai intense curse 
din istorie. Temperatură ideală, circa 13 gra-
de, public numeros, cursa transmisă în direct 

Kipchoge. 
Nou record mondial 
la maraton

L ituanianul 
Aleksandr Sorokin 
şi-a îmbunătăţit 
cu 16 km recor-
dul mondial la 

la cel mai important canal de televiziune ger-
man, dar live și pe internet. Eliud Kipchoge a 
pornit cu o viteză… hai să îi zicem ameţitoa-
re, condus fiind de trei ”iepurași” (paceri).

Plutonul de alergători s-a destrămat 
repede, Kipchoge trecînd borna de 5 km 
în 14min:14sec, cu 13 secunde sub timpul 
de record mondial. La acel moment doar 
doi etiopieni s-au putut ţine după el. La km 
15, kenyanul era deja cu peste un minut 
mai rapid decât ritmul necesar recordului 
mondial. Cîţiva kilometri mai tîrziu, avea 
să treacă de jumătatea distanţei în 59min:-
51sec, ceea ce ar fi însemnat un timp final 

de 1h:59min:41sec. Să reamintim că în 2018, 
tot la Berlin, Kipchoge a parcurs primii 21km în 
1h:01min:06sec.

Așadar, în acest moment al cursei, faptul 
că Eliud avea să doboare recordul mondial 
devenise aproape o certitudine. Ba chiar, ţinînd 
cont că el a fost întotdeauna un alergător 
extrem de calculat și că toate cursele sale 
importante le-a alergat cu un negative split, 
devenea posibil – deși încă incredibil de crezut 
– că ar fi capabil să alerge chiar sub 2h.

Însă, ritmul cursei avea să scadă vizibil. 
La km 25, pacerii au ieșit de pe traseu, iar 
Kipchoge, rămas singur, a început să înceti-
nească. Deși a părut că se chinuie puţin pe la 
km 40– mia de metri anterioară a parcurs-o 
în 3min:12sec – el a reușit totuși să găsească 
resurse pentru final, alergând în 2min:53sec 
la 41 km și reușind să menţină ritmul până în 
ultima linie dreaptă, reușind astfel să realizeze 
un nou record mondial: 2h:01min:09sec.

Cîteva cuvinte de final despre Eliud 
Kipchoge. La cei 37 de ani ai săi, el a cîștigat 
pînă acum 17 din cele 19 curse de maraton 
pe care le-a alergat. A pierdut în 2013, cînd la 
Berlin a terminat pe doi, după compatriotul 
său Wilson Kipsang, ce a realizat atunci un nou 
record mondial, și la Londra în 2020. 

Altfel, a terminat pe primul loc curse majo-
re (Londra, Tokyo, Chicago și acum a patra oară 
la Berlin), are două medalii olimpice de aur la 
maraton (plus argint și bronz, pe 5.000m, la 
debutul său atletic). În plus, va rămîne în istorie 
ca primul om care a alergat distanţa marato-
nului în sub 2 ore, respectiv într-un timp de 
1h:59min:40sec, în 2019, la Viena).

Ce impresionează la Kipchoge este sen-
zaţia pe care o dă, că aleargă fără efort. Are o 
extraordinară capacitate de a alerga constant, 
ca un metronom și poate accelera la momen-
tul potrivit, aproape fără nicio grimasă pe faţă. 
Este în permanenţă concentrat și dă impresia 
că mintea sa e cea care împinge înainte, ferm și 
blînd în același timp, un corp perfect ambalat 
pentru performanţă.

Dar dincolo de performanţe, Eliud 
Kipchoge e un adevărat model, care ne rea-
mintește că în sport nu ar trebui să fie vorba 
atît despre recorduri și bani, cît despre modul 
în care știi să oferi lecţii despre cum poţi fi mai 
bun, empatic, uman. 

locul 83, cu 183,152 km.
Competiţia feminină a fost 

câştigată de poloneza Patrycja 
Bereznowska (256,250 km), po-
diumul european fiind comple-
tat de franţuzoaica Stephanie 
Gicquele şi de o altă poloneză, 
Malgorzata Pazda-Pozorska.

Românca Mara Guler-
Cionca a fost a 29-a, cu 
215,873 m, iar Alina Preda a 
48-a, cu 200,618 m. 

Sorokin. 
Nou record la 24h

Campionatul European de 
24 ore de alergare de la 
Verona (17-18 septembrie), 
parcurgând distanţa de 
319,614 km.

Fostul record mondial al lui 
Sorokin, de 303,506 km, a fost 
stabilit în august 2021.

Sorokin, 40 ani, care a 
avut un ritm de 4min:30sec pe 
kilometru, a fost urmat în cla-
sament de polonezul Andrzej 
Piotrowski (301,858 km) şi 
de italianul Marco Visiniti 
(288,437 km).

Cel mai bine clasat sportiv 
român a fost Răzvan Farkas, 
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Lucrurile par să intre în 
normal. După un an în 
care pandemia de Covid 
a bulversat lucrurile și 
după o ediţie care, anul 

trecut, s-a desfășurat în condiţii 
speciale pentru protecţia partici-
panţilor, acum lucrurile se întorc 
în matca lor. Așadar, în al doilea 
week-end din octombrie, are loc 
a XV-a ediţie a Raiffeisen Bank 
Bucharest MARATHON. 

ASTFEL: 
 » Vor fi cursele competitive 
obișnuite (maraton 42km, 
semimaraton 21 km, cros 

MARATONUL 
BUCUREȘTI

10km, cursa populară de 2,5 
km), cărora li se adaugă – din 
nou, după o pauză, cursele 
pentru copii. S-a renunţat 
însă la cursele virtuale

 » Se va alerga pe traseele deja 
clasice, din ultimii ani, mai 
exact cu start și sosire în 
Piaţa Constituţiei

 » Raiffeisen Bank Bucharest 
MARATHON se va desfăşura 
pe durata a două zile, astfel 
încât cursele evenimentului 
să poată fi organizate în 
condiţii de maximă siguranţă.
Programul competiţiei este 
prezentat mai jos. 

 » După ce anul trecut au lipsit 
din motive pandemice, să zi-
cem așa, acum revin alergătorii 
de elită. Vor fi prezenţi, desigur, 
și sportivii români care pot 
participa și în cadrul Campio-
natului naţional de maraton. 

PROGRAMUL 
Joi 6 octombrie 2022
16:00 – 20:00 – Ridicare kituri 
/ Înscrieri noi (42km, Ștafeta, 
21km, 10km, Cursa Populară, 
Cursa Copiilor)

Vineri 7 octombrie 2022
12:00 – 20:00 – Ridicare kituri / 
Înscrieri noi

Sîmbătă 8 octombrie 2022
7:30 – 08:30 – Ridicare kituri 
Cursa populară (doar pentru 
alergătorii ce ajung în ziua cursei 
în București și dovedesc asta)

08:20 – 8:50 – Încălzire Cursa 
Populara 

08:50 – START Wheelchairs 
2.5km

09:00 – START Cursa Populară 
2.5km

10:30 – START Cursa Copiilor 
0-3 ani ( Copiii aleargă însoţiţi )

11:00 – START Cursa Copiilor 
4-5 ani ( Copiii aleargă însoţiţi)

Raiffeisen Bank Bucharest

MARATHON



9 alerg.ro ⁄⁄

MARATONUL 
BUCUREȘTI

11:30 – START Cursa Copiilor 
6-7 ani băieţi

12:00 – START Cursa Copiilor 
6-7 ani fete

12:30 – START Cursa Copiilor 
8-9 ani băieţi

13:00 – START Cursa Copiilor 
8-9 ani fete

13:30 – START Cursa Copiilor 
10-12 ani băieţi

14:00 – START Cursa Copiilor 
10-12 ani fete

12:30 – 20:00 – Ridicare kituri 
42km, 21km,10km și ștafetă

Duminică 9 octombrie 2022
07:00 – 08:00 – Ridicare kituri 
42km,21km,10km și ștafetă 
(doar pentru alergătorii caree 
ajung în ziua cursei în Bucuresti 
si dovedesc asta)

07:50 – 8:15 – Încălzire Cursa 
42km/ Relay/ 21km / 10km cu 
echipa World Class

08:00 – START Cursa 10km

09:30 – START Cursa 42km, 
Ștafetă și 21km

11:30 – 11:40 Sesiune 
Stretching cu echipa World 
Class

CURSELE
 » Maraton cursa individua-
lă. 42,195 km (distanţă omo-
logată și certificată AIMS/
IAAF). Start – Bd. Libertăţii, în 
dreptul Parcului Izvor. Sosire: 
Piaţa Constituţiei. Timp limi-
tă: 6 ore de la startul oficial. 
Start, duminică 9 octombrie, 
ora 9:30. Plecarea se va face 
din sectoare diferite, în func-
ţie de numărul de concurs. 

 » Semimaraton cursa 
individuală. 21,097 km 
(distanţă omologată și 
certificată AIMS/IAAF). Start 
– Bd. Libertăţii, în dreptul 
Parcului Izvor. Sosire: Piaţa 
Constituţiei. Timp limită: 3 
ore de la startul oficial. Start, 
duminică 9 octombrie, ora 
9:30. Plecarea se va face din 
sectoare diferite, în funcţie de 
numărul de concurs. 

 » Cursa individuală 10km 
(distanţă omologată și 
certificată AIMS/IAAF). Start 
– Bd. Libertăţii, în dreptul 
Parcului Izvor. Sosire: Piaţa 
Constituţiei. Coridorul de 
start este împărţit în sectoa-
re, iar numerele de concurs 
sunt alocate în sectoarele de 
start. Timp limită: 1,5 ore de 
la startul oficial. Start, sîmbă-
tă 9 octombrie, ora 8:00. 

 » Ștafetă. Echipă format din 
patru persoane, primele trei 
aleargă cîte 10km, ultima – 
12,2km. Start – Bd. Libertăţii, 
în dreptul Parcului Izvor. 
Sosire: Piaţa Constituţiei. 
Echipa care participă la ștafe-
tă trebuie să fie alcătuită din 

patru membri, fiecare dintre 
aceștia alergînd cite un singur 
schimb de ștafetă, în ordinea 
în care s-au înscris. Timp limi-
tă: 6 ore de la startul oficial. 
Start, duminică 9 octombrie, 
ora 9:30.

 » Cursa scaunelor cu rotile. 
Distanţa este la alegere: 10km 
sau 2,5km, la cursa populară.  

 » Cros 10km. Se aleargă o 
distanţă de 10k, pe un traseu 
ce pornește din Bd. Libertăţii, 
în dreptul Parcului Izvor și 
ajunge la Piaţa Constituţiei. 
Pot participa adulţi cu vârsta 
minima de 16 de ani. Start, 
duminică 9 octombrie, ora 
8:00. Timp limită – 90 de 
minute.  

 » Cursa populară. Se aleargă 
pe o distanţă de 2,5 km. Start, 
sîmbătă 8 octombrie, ora 
start: 09:00. Timp limită: 60 
minute de la startul oficial.

SISTEMUL DE 
CRONOMETRARE

Pentru maraton, 
semimaraton, ștafetă, cursa 
de 10  km cronometrarea va 
fi asigurată de o companie 
specializată. 

Sistemul de cronometrare 
calculează timpul fiecărui 
alergător, înregistrând fiecare 
trecere a chip-ului peste 
covoarele electronice - la start, 
la punctele de control pe traseu 
şi la sosire.

Puncte de control se află 
la linia de start/sosire, cât și 
de-a lungul cursei, fără a fi 
semnalizate.

Important: Alergătorii care nu 
vor trece prin toate punctele 
de control vor fi descalificaţi 
automat. Este responsabilitatea 
alergătorului să poarte numărul 
de concurs pe tricou, pe partea 
din faţă, iar chip-ul electronic 
montat conform instrucţiunilor 
de pe ambalaj.

Va fi descalificat automat 
orice alergător care nu poartă 
numărul de concurs pe tricou, 
poartă alt număr de concurs 
în locul celui primit din partea 
organizatorului sau care nu 
poartă chip-ul de concurs pe 
toată distanţa cursei.

Pe toata durata curselor, 
participanţii trebuie să aibă 
o conduită  politicoasă 
și de respect la adresa 
organizatorilor și a celorlalţi 
participanţi și să respecte 
întocmai regulamentul. În 
timpul alergării este indicat 
să nu blocaţi sau stânjeniţi 
alţi participanţi, să nu alergaţi 
în grupuri mai mari de trei 
persoane, unul lîngă celălalt 
pentru a nu deveni obstacole 
pentru alţi alergători.

TOALETE ȘI PUNCTE 
DE HIDRATARE

WC-urile sunt amplasate în 
zona de start/sosire și în zonă 
apropiată fiecărui punct de 
hidratare.

Conform regulamentului 
IAAF/AIMS, va fi amplasat 
câte un punct de hidratare la 
fiecare 5 km. De asemenea, 
vor fi puncte pentru umezirea 
bureţilor la aproximativ km 
7,5/12,5/17,5/21,5 etc

Participanţii sunt rugaţi 
să arunce sticlele și paharele 
de plastic în zonele apropiate 
punctelor de hidratare și de 
umezire bureţi pentru a înlesni 
procesul de curăţenie.

Punctele de prim ajutor 
vor fi poziţionate la din 5km în 
5km și în zona de Start/Sosire. 
Ambulanţele poziţionate la 
punctele de prim ajutor vor 
fi anunţate de arbitrii de pe 
traseu în cazul accidentării 
alergătorilor pe circuit și vor 
merge de urgenţă să îi ridice.

CLASAMENT – 
CERTIFICAT DE 
PARTICIPARE 

Clasamentul oficial 
pentru probele de maraton, 
semimaraton, ștafetă și cursa 
populară va fi disponibil pe site-
ul oficial al concursului în 48 de 
ore de la finalizarea curselor. 

Pentru Cursa Populară și 
pentru Cursele Copiilor nu va 
exista cronometrare electronică.

Fiecare alergător care 
a terminat cursa va primi o 
medalie. Totodată, va avea 
un Certificat de Participare cu 
înregistrarea timpului personal, 
certificat care poate fi descărcat 
online. 

Foto: PhotoRun
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MARATONUL 
BUCUREȘTI

2021

4
CURSE 

COMPETITIVE

426
ALERGĂTORI 

MARATON

852
ALERGĂTORI 

SEMIMARATON

859
ALERGĂTORI 

10KM

47
ECHIPE 

MARATON

Foto: PhotoRun

Cei mai
rapizi

MARATONUL 
BUCUREȘTI

Să vedem cum s-a 
alergat, la vîrf, la 
ediţiile de pînă acum 
ale Maratonului 
București. O să 

începem totuși prin a reaminti 
că după ce ediţia din 2020 a 
fost anulată în ultimul moment 
(deși la start se aduseseră mai 
mulţi alergători de elită, cursa 
de maraton fiind criteriu de 
calificare la Jocurile Olimpice), 
totuși aceasta s-a desfășurat 
doar la nivel individual, virtual. 

Anul trecut, a XIV-a ediţie 
a Maratonului București 
(asta dacă numărăm și 
ediţia virtuală din 2020) s-a 
desfășurat normal, alergîndu-
se în mai multe curse 
competitive, însă participînd 
doar alergători vaccinaţi sau 
trecuţi prin boală (evident, 
coronavirus). 

La maraton masculin, 
pe primul loc s-a clasat 
moldoveanul Ivan Siuris 
– 2h:16min:35sec, care a 
fost urmat de Alexandru 
Corneschi – 2h:16min:49sec 
și Ognjen Stojanovic (Serbia) 
– 2h:25min:18sec. La fete 
cîștigătoare a fost Adela Bălţoi 
– 2h:47min:25sec, pe podium 
mai clasîndu-se Ionela Puia – 
2h:53min:43sec și Anca Istrate 
– 2h:55min:08sec. Au fost 426 
de finișeri.

În ce privește cursa 
de semimaraton, în cursa 
masculină s-a impus Maxim 
Răileanu (R. Moldova) în 
1h:06min:05 sec, urmat 
de Robert Necula – 

1h:08min:57sec, şi de Alexei 
Camenscic (R. Moldova) – 1h:14 
min:25sec. Diana Sinic (R. 
Moldova) a cîştigat la feminin, 
în 1h:25min:42 sec, urmată de 
Diana Panţa – 1h:27min:31sec şi 
de Maria Magdalena Velișcu – 
1h:28min:00sec. Această probă 
a avut 852 de finișeri.

În proba de ștafetă 
maraton, pe primul loc s-a 
clasat tot o echipă din R. 
Moldova, respectiv MTB.md, 
cu un timp de 2h:16min:14sec. 
Aceasta a fost urmată de 
Rocket Team și respectiv The 
Running Pack. 

Cursa masculină de 10 
km a fost cîştigată de Cristian 
Luţic, în 34min:00sec, iar la 
feminin a ieşit învingătoare 
Mădălina Florea, în 
34min:47sec. Numărul total de 
participanţi a fost de 859.

Albert Lupu a ocupat 
primul loc în proba masculină 
de 5 km cu un timp de 
18min:49sec, iar Ina Cristina 
Ilie a câştigat la feminin cu 
22min:48sec. Iar în ce privește 
numărul de participanţi la 
această probă: 427.

La 10 km fotoliu rulant a 
ieşit învingător Ilie Ştefîrţă, 
cu un timp de 21min:25sec,  
în timp ce Florentina Hrişcu 
s-a impus la feminin – 
50min:06sec.

A venit acum vremea să 
trecem în revistă rezultatele 
cîștigătorilor de-a lungul 
ediţiilor precedente ale 
Maratonului București. În cazul 
bărbaţilor, cu două excepţii, 
proba a fost întotdeauna 
cîștigată numai de către 
sportivi kenyeni. 

2008: Maundo Francis Muendo 
(Kenya) 2h:15min:48sec

2009: Yator Erik Chemboi 
(Kenya) 2h:20min:35sec

2010: Koech Duncan 
(Kenya) 2h:13min:54sec

2011: Tekla Metafeira Getu 
(Etiopia) 2h:17min:21sec   

2012: Felix Kangogo 
(Kenya) 2h:15min:19 sec

2013: Chelokoi Victor Bushendich 
(Kenya)  2h:14min:05sec

2014: Boaz Kipkorir Kipyego 
(Kenya) 2h:13:min:37sec 

2015: Kimeli Patrick Kiprono 
(Kenya) 2h:13min:16sec 

2016: Kiptum James Barmasai 
(Kenya) 2h:15min:05sec

2017: Duncan Cheruiyot (Kenya)
 2h:13min:09sec

2018: Hosea Kipkenboi 
(Kenya) 2h:11min:32sec 

2019: Hosea Kipkenboi 
(Kenya) 2h:10min:49sec

2020: ediţie virtuală

2021: Ivan Siuris 
(R. Moldova) 2h:16min:35sec

La fete, situaţia este mult mai 
diversă, cîștigătoarele fiind înde-
osebi din Europa, inclusiv sportive 
din România. Timpii sunt însă puţin 
sub media unei curse de calibru. 

2008: Valentina Delion 
(România) 2h:49min:49sec

2009: Daniela Cârlan  
(România) 2h:44min:49sec

2010: Sviatlana Kouhan (Belarus)
 2h:35min:07sec

2011: Marina Kovaleva 
(Rusia)  2h:33min:20sec 

2012: Almaz Fekade 
(Etiopia) 2h:38min:9sec

2013: Neri Tigist Worku (Etiopia)
 2h:37min:28sec. 

2014: Paula Todoran 
(România) 2h:41min:24sec. 

2015: Wakjira Zeritu Begashaw 
(Etiopia)  2h:48min:52sec

2016: Wakjira Zeritu Begashaw 
(Etiopia) 2h:40min:33sec

2017: Armaz Gelana Erba 
(Etiopia)  2h:42min:02sec

2018: Almaz Gelana Erba  
(Etiopia) 2h:41min:29sec

2019: Sophia Chesir 
(Kenya)   2h:33min:36sec

2020: ediţie virtuală

2021: Adela Bălţoi 
(România)   2h:47min:25sec

RECORD AL COMPETIŢIEI

RECORD AL COMPETIŢIEI
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În vremuri normale, cifrele contează 
foarte mult. La fel au stat lucrurile și 
la cele patrusprezece ediţii de până 
acum ale Maratonului București (edi-
ţia din 2020, care nu s-a desfășurat 

din motive de coronavirus, poate fi numă-
rată deoarece s-a ”concurat” individual, în 
mod virtual), în care tendinţa generală a 
fost creșterea continuă, uneori exponenţia-
lă, a numărului de participanţi. 

După ce la ediţia din 2019 s-a atins 
”apogeul”, respectiv participarea a aproape 20 
de mii de alergători la Maratonul București, in-
cluzînd aici alergătorii din probele competitive, 
dar și pe participanţii de la cros sau din cursele 
pentru copii, a urmat perioada de doi ani mar-
cată de coronavirus, cu o ediţie virtuală și una 
în formulă restrînsă (fără atleţi de elită). 

Anul acesta, cu certitudine – în condiţiile 
în care viaţa din jurul nostru pare să se 

MARATONUL 
BUCUREȘTI

Cifrele din spatele
maratoanelor

întoarcă la normal – numărul de alergători 
va fi mai mare, ca în vremurile bune. 

Dar să vedem cum a evoluat numărul 
de finișeri la cursele competitive ale 
Maratonului București. Astfel, în 2008, la 
prima ediţie a Maratonului Internaţional 
București au fost circa 2.500 de participanţi 
(dintre care 110 finișeri la maraton și 169 
la semimaraton), un an mai tîrziu numărul 
a urcat la aproape 4.000 (275 - maraton, 
405 - semimaraton), pentru ca în 2010 să 
se apropie de 5.000 de persoane (403 – 
maraton, 649 semimaraton). 

În 2011 s-a trecut pragul celor 5.000 
de participanţi (dintre care finișeri 494 
– maraton, 1037 – semimaraton), după 
cum la fel s-a întâmplat și în 2012 (cu 534 
– finișeri maraton și 1181 – semimaraton). 
În 2013, creșterea a fost din nou vizibilă: 
peste 7.500 de participanţi, inclusiv 655 de 

Foto:  Photo Run

alergători care au terminat maratonul și 
1606 semimaratonului.  

În 2014 s-a ajuns la noi recorduri 
de participare. Au fost peste 8000 de 
participanţi (705 finișeri la maraton, 2191 
la semimaraton. În 2015, în premieră, s-a 
trecut de 10.000 de participanţi la toate 
probele, dintre care au fost 892 finișeri la 
maraton și 2507 la semimaraton. În 2016 au 
fost aproape 14.000 de participanţi (926 de 
finișeri maraton și 2780 la semimaraton). 

În 2017, oarecum ”rotund”, au fost 
aproape 17.000 de participanţi, pentru 
prima dată trecîndu-se de 1000 finișeri 
la maraton (au fost, mai exact 1065). 
La semimaraton au încheiat cursa 2802 
alergători. În 2018 au alergat circa 19.000 
de persoane, trecînd linia de sosire 
967 maratoniști și 2303 alergători la 
semimaraton. 

În fine, la ultima ediţie pre-pandemie, 
cea din 2019, au participat aproape 20 de 
mii de alergători, numărul celor care au 
terminat cursa de maraton fiind de 915, în 
timp ce la semimaraton au fost 2167 de 
finișeri. 

Sărind peste ediţia ”virtuală” din 2020, 
să mai spunem că anul trecut la probele 
competitive și cele de cros (fără curse 
pentru copii, așadar) au fost aproape 2.800 
de participanţi. 
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P latforma RunInBucharest, 
care promovează cele mai 
importante două evenimente 
de alergare ale calendarului 
sportiv din București – 

Bucharest MARATHON și Bucharest 
HALF MARATHON – a încheiat un 
parteneriat de colaborare cu agenţia 
de comunicare și marketing sportiv 
GRF+. Aceasta din urmă va avea rol de 
reprezentare, dezvoltare și intermediere 
în ceea ce privește zona de sponsorizări 
comerciale și parteneriate media.

“Suntem foarte entuziaști că îi avem 
pe GRF+ ca parteneri în această călătorie, 
având un rol-cheie în dezvoltarea 
comunităţii de running. OMV Petrom 
Bucharest HALF MARATHON și Raiffeisen 
Bank Bucharest MARATHON sunt mai 
mult decât evenimente de running, 
încă de la înfiinţare, misiunea noastră 
fiind de a-i inspira pe români să facă 
mișcare. Suntem convinși că prin acest 
parteneriat strategic, vom construi mai 
multe pentru comunitatea de alergare 
și  astfel să ducem mai departe povestea 
RunInBucharest”, a declarat Valeria 
Răcilă van Groningen, președinte  
RunInBucharest.

Noua colaborare a fost salutată și 
de către Victor Voicu, Head of Sports 
& Sponsorship, GRF+. “Așa cum e bine 
știut, sportul are un impact major asupra 
societăţii, iar evenimentele de running, 
în mod special, contribuie la dezvoltarea 
comunităţii și a simţului de apartenenţă 
la grup, aducând oamenii împreună. 
Acest lucru poate fi observat chiar și pe 
traseu, adesea alegătorii ajutându-se 
și încurajându-se reciproc, astfel încât 
fiecare să își atingă scopul – acela de 
a trece linia de finiș, depășind orice 
limită sau obstacol. Ne bucură foarte 
mult extinderea portofoliului unit-ului 
de  Sports & Sponsorship al GRF+ prin 
oportunitatea de a reprezenta două 
evenimente sportive de top, și anume 
Bucharest MARATHON și Bucharest HALF 
MARATHON, care au contribuit enorm la 
dezvoltarea culturii de running, devenind 
un punct de reper la nivel naţional prin 

felul în care promovează nu doar valori 
pozitive precum sănătatea fizică și 
mentală, respectul sau empatia, dar și 
turismul sportiv, foarte puţin dezvoltat 
la nivelul ţării noastre. Aceste două 
evenimente au dovedit an după an cât 
de importante sunt pentru participanţii 
care se strâng în număr tot mai mare, 
fapt care ne bucură și la care dorim să 
contribuim, la rândul nostru.”, a declarat 
acesta. 

RAIFFEISEN BANK 
BUCHAREST MARATHON

Ajuns la a 15-a ediţie, Raiffeisen Bank 
Bucharest MARATHON se va desfășura 
anul acesta între 8 și 9 octombrie. 
Ulterior primei ediţii din 2008, la care au 
participat doar câteva sute de alergători, 
magnitudinea evenimentului a continuat 
să crească de la an la an, devenind astfel 
cel mai mare eveniment sportiv de masă 
din România, fiecare ediţie adunând 

MARATONUL 
BUCUREȘTI

Parteneriat de promovare a 
RunInBucharest

peste 19.000 de persoane din 65 de ţări. 
De asemenea, evenimentul are și un 
notabil impact socio-economic asupra 
comunităţii, nivelul de atenţie de care 
beneficiază permiţând susţinerea a peste 
30 de cauze sociale. 

OMV PETROM BUCHAREST 
HALF MARATHON

Prima ediţie a OMV Petrom Bucharest 
HALF MARATHON s-a desfășurat în 
2012, adunând aproximativ 4.000 de 
participanţi veniţi din 35 de ţări. De-a 
lungul anilor, numărul participanţilor a 
cunoscut una dintre cele mai mari rate de 
creștere la nivel european, evenimentul 
ajungând să aibă un impact socio-
economic similar cu cel al Bucharest 
MARATHON, în special prin nivelul de 
conștientizare atins, dar și prin atenţia 
acordată cauzelor sociale. Următoarea 
ediţie a evenimentului va avea loc în 
perioada 6-7 mai 2023. 
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La Maratonul București sunt 
18 cauze principale care 
pot fi susţinute, iar detalii 
despre acestea puteţi găsi pe 
pagina oficială a competiţiei 

(https://bucharest-marathon.com/) la 
categoria CARITATE. Noi, în continuare, 
prezentăm cîteva dintre aceste cauze. 

# Alianţa România fără orfani
În România sunt peste 50.000 de copii 
care nu beneficiază de grija și protecţia 
familiei. Numiţi adesea “căminari” sau “ai 
nimănui”, aceștia visează și speră că, într-o 
zi, cineva va intra pe ușa orfelinatului și le 
va spune “am venit să te iau acasă”. Alianţa 

România fără Orfani (ARFO) reprezintă 
provocarea de a aduce împreună talentele, 
resursele și timpul nostru pentru ca nici 
un copil din România sa nu se mai ducă 
singur la culcare. ARFO există pentru a 
transforma visele în realitate: fiecare copil 
din ţara noastră să crească într-o familie 
dedicată bunăstării lui. Printre iniţiativele 
ARFO se numără schimbarea legislaţiei, 
taberele terapeutice pentru familii 
adoptive – ReFresh, Consorţiul de instruire 
pentru înţelegerea și tratarea traumei, 
Summitul ARFO, Duminica orfanului, 
campanii de promovare a adopţiei ex 
“Și nouă ne pasă” etc. Mai multe detalii 
la https://www.romaniafaraorfani.ro/

Bine în alergare
Mai peste tot în lume, cursele de alergare sunt ocazii 
tocmai bune pentru promovarea unor cauze sociale sau 
umanitare. Oamenii se strîng în număr mare, ca să împartă 
o pasiune comună, iar în acest caz inima nu doar că bate 
mai tare dar și devine mai bună. Nu o dată, alergătorii 
s-au arătat sensibili și empatici faţă de cei care au mai 
multă nevoie de ajutor. La fel se întîmplă și anul acesta la 
Bucharest Marathon Raiffeisen Bank.

Foto:  Photo Run

# N-avem sînge
Este un program derulat de către Asociatia 
HEM, pentru Institutul Naţional de 
Transfuzie Sanguină si reprezintă un demers 
amplu, desfășurat la nivel naţional, pentru 
sprijinirea donării voluntare de sînge. 
Misiunea campaniei este aceea de a dezvolta 
și consolida o comunitate cît mai mare de 
donatori, pe care să-i ajute să înţeleagă 
beneficiile pentru sănătatea lor aduse 
de donarea regulată de sînge. În cadrul 
comunităţii de donatori s-a structurat un 
nucleu de ambasadori ai donării de sînge, 
numiţi sugestiv #bloodfluenceri. Mai multe 
info la www.n-avemsange.ro

# Fundaţia Autonom
Derulează proiectul ” Alergăm împreună 
pentru educaţie!”. Fundaţia Autonom s-a 
implicat de-a lungul timpului în peste 
550 de proiecte educaţionale, care ne-au 
învăţat ce înseamnă bucuria dăruirii. 
Viziunea noastră este de a ne implica în 
proiecte mici și cu impact direct pentru 
copiii, adolescenţii și studenţii din 
comunităţile în care suntem prezenţi. Totul 
a pornit de la compania Autonom, furnizor 
integrat de soluţii de mobilitate, care a fost 
gândită, încă de la început, ca o organizaţie 
care învaţă și evoluează în fiecare zi. 
Echipa noastră de voluntari este formată 
din angajaţii Autonom. Ei sunt încurajaţi 
să identifice și să se implice în iniţiative 
care sprijină educaţia și dezvoltarea 
copiilor.  Mai multe detalii puteţi găsi pe 
https://fundatia.autonom.ro/proiecte/  

MARATONUL 
BUCUREȘTI
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RAIFFEISEN 
RUNNERS

Ar fi a XI-a ediţie a 
acestui program menit să 
împrietenească cu alergarea 
pe unii dintre angajaţii 
Raiffeisen Bank din întreaga 
ţară. Scopul lor: să termine 
cu bine una dintre cursele 
Maratonului București

Există cîteva lucruri care sînt 
specifice mai tuturor celor care 
se aventurează să participe în 
programul Raiffeisen Runners. 
E vorba despre o emoţie care 

amestecă curiozitatea, teama și speranţa. 
Oamenii vor să vadă dacă sînt în stare să 
își cunoască și să își depășească limitele, 
pentru a se supune unui efort fizic cu care 
nu sînt obișnuiţi. Apoi, mai toţi vor cumva 
să își îmbunătăţească condiţia fizică. 

Se pornește, în cazul majorităţii, 
aproape de la zero. Primele antrenamente 
sînt pentru mulţi aproape un chin. Alerga 
cîteva kilometri, vreo 2-3, și simt nevoia 
să se oprească, cu faţa roșie și respiraţia 
gîfîită. Dar perseverează. Sînt obișnuiţi 
cu asumarea unui program pe termen 
lung, sînt obișnuiţi să își propună să 
identifice ţinte de atins, să le urmărească 
și să le ”bifeze”. Cam așa procedează și cu 
antrenamentele pe care le au de făcut. 

LA PROGRAM
Raiffeisen Runners e un program 

ce își propune ca, timp de patru luni, să 
pregătească niște oameni obișnuiţi mai 
mult cu munca de birou pentru atingerea 
unui scop deloc ușor: alergarea unei curse 
de anduranţă. 

Motivaţia lor? Cel mai adesea e una 
clasică: ”pentru a-mi cunoaște și depăși 
limitele”, ”pentru a avea un corp mai 
armonios”, ”pentru a-mi îmbunătăţi 
rezistenţa fizică și psihică”, ”pentru a mă 
ordona” sau, totodată, pentru a putea 
spune la finiș, cu îndreptăţită mândrie, că 
au fost în stare să alerge așa distanţe lungi.

Urmează 19 săptămâni de 
antrenamente, la început mai ușoare, apoi 
tot mai dificile, oricum o creștere calculată 
a volumului și a intensităţii pregătirii, dar 
și asimilarea informaţiilor de bază despre 
cum se face încălzirea, ce echipament 
trebuie folosit, cum să te hrănești sau să te 
hidratezi, din perspectiva unui alergător, cît 
de importante sunt odihna și recuperarea 
după efort etc.

ETAPA DE ACOMODARE
Programul Raiffeisen Runners 

debutează întotdeauna cu un control 
medical preliminar. 

Fiecare dintre alergători primește apoi 
un program individual de antrenament, 
care include trei ședinţe de pregătire pe 
săptămână (dintre care două antrenamente 
comune), fiecare dintre acestea 
presupunând alergare în tempo constant, 
cu o creștere graduală a volumului. 

Antrenamentele sunt gândite 
individualizat, participanţii încercând însă 
– pe cât posibil – să alerge împreună, în 
grupuri mici și alături de traineri. Cel puţin 
la început, cât se învaţă tehnica de alergare, 
cât organismul are nevoie să se obișnuiască 
cu efortul constant și susţinut, este de dorit 
ca pregătirea să se facă alături de cineva cu 
mai multă experienţă. 

Primele 5-6 săptămâni sunt pentru 
alergători o perioadă de acomodare la efort 
și de acumulare progresivă a unui volum tot 
mai mare de kilometri parcurși. În această 
perioadă, fiecare dintre ei a a alergat 
distanţe începând cu 5-8 km și ajungând la 
un maxim de 16 km. 

ACUMULARE
Cam din săptămâna a șaptea, 

programul de antrenament include primele 
alergări lungi (de circa 17-20 de km). De ce 
e nevoie de o alergare lungă? Întîi de toate, 

Primul Maraton.

Raiffeisen 
Runners
ediţia 2022
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RAIFFEISEN 
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START PROGRAM

27 iunie
primul antrenament

16
săptămâni dedicate

antrenamentelor

3
antrenamente
pe săptămână

3
km alergati la cel 

mai scurt antrenament

32
km alergati la cel 

mai lung antrenament

FINISH

ANTRENAMENT

60%
femei

40%
barbaţi

deoarece corpul trebuie obișnuit cu efortul 
de mai mare durată, să fie antrenat să 
reziste mai mult și să își cunoască limitele. 
Apoi, mai e nevoie de un antrenament lung 
deoarece din punct de vedere psihic, ca 
alergător trebuie să “îmblînzești” timpul, să 
dai o ocupaţie minţii în cele cîteva ore de 
alergare a unui maraton. 

Revenind la alergările lungi efectuate 
de echipa Raiffeisen Runners trebuie spus 
că acestea s-au efectuat mereu în grup, în 
parc, pe un traseu care să nu fie nici foarte 
scurt, pentru a se evita astfel monotonia, 
nici foarte complicat. Distanţele au 
crescut progresiv, de la circa 16 km până la 
maximum 32 km. 

EXPERIENŢE NOI
Ultimele trei săptămâni ale 

programului sînt, la prima vedere, cele mai 
ușoare. Au scăzut foarte mult intensitatea 
antrenamentelor, distanţele de parcurs. 
Alergările lungi – de circa 10-15 km – par 
acum mizilic, pentru cei mai mulţi. Ultima 
săptămână nu a inclus decât două ședinţe 
de pregătire. 

Și această ultimă etapă a programului 
de antrenament este extrem de 
importantă. Organismul trebuie să nu 
renunţe la efortul fizic, dar intensitatea 
e mult redusă. Mintea trebuie să fie la 
rândul ei odihnită, dar menţinută alertă și 
motivată, în același timp. 

Acum e momentul în care încep să 
se decanteze noi trăiri. Unii încep să își 
remodeleze o prejudecată și anume că 
“alergarea e sport individual”. Află că 
efortul devine mai ușor de suportat când 
întâlnești feţe cunoscute pe traseu, când 
de nicăieri apare unul dintre traineri care, 
de fiecare dată, își asumă cu bucurie rolul 
de “pacer” și de povestitor pentru a te ajuta 
să uiţi de oboseală și să ajungi la finalul 
antrenamentului. 

ÎN LOC DE FINAL
Așadar, pentru a XI-a oară, o echipă 

Raiffeisen Runners e gata de start. La 
Maratonul București, indiferent de timpul 
pe care îl vor realiza alergătorii, de locul 
ocupat în clasamentul final, cel mai 
important este faptul că au dus la bun 
sfârșit un proiect important pentru ei, o 
provocare care le-a marcat viaţa. 

Timp de patru luni de zile au avut parte 
de antrenamente mai mult sau mai puţin 
dure, de putere pentru a depăși căldura 
(mai ales, deși au fost și dimineţi reci), 
comoditatea, durerile fizice, au învăţat să 
prioritizeze și să aleagă ce e mai important 
pentru ei, au experimentat indecizia, 
speranţa, revolta dar și o bucurie specială. 
Și-au descoperit treptat o parte din limitele 
fizice și psihice, au învăţat să le asume 
conștient și să le depășească fără acte 
inutile de eroism.  
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Numărul de participanţi
2011 – Total: 6 (6 maraton / 0 semimaraton)
2012 – Total: 8 (3 maraton / 5 semimaraton)
2013 – Total: 16 (11 maraton / 5 semimaraton)
2014 – Total: 24 (13 maraton / 11 semimaraton)
2015 – Total: 40 (15 maraton / 25 semimaraton)
2016 – Total: 34 (19 maraton / 15 semimaraton) 
2017 – Total: 23 (6 maraton / 17 semimaraton) 
2018 – Total: 33 (7 maraton / 26 semimaraton) 
2019 – Total: 12 (5 maraton / 7 semimaraton)
2021 – Total: 9 (1 maraton / 7 semimaraton / 1 Cros)

Participanţi pe sexe
2011: 3 fete/3 băieţi (maraton) • 0 (semi)
2012: 2 fete/1 băiat (maraton) • 5 fete/0 băieţi (semi)
2013: 4 fete/7 băieţi (maraton) • 4 fete/1 băiat (semi)
2014: 6 fete/7 băieţi (maraton) • 9 fete/2 băieţi (semi)
2015: 5 fete/10 băieţi (maraton) • 19 fete/6 băieţi (semi)
2016: 6 fete/13 băieţi (maraton) • 11 fete/4 băieţi (semi)
2017: 2 fete/4 băieţi (maraton) • 11 fete/6 băieţi (semi)
2018: 4 fete/3 băieţi (maraton) • 12 fete 14 băieţi (semi)
2019: 2 fete/3 băieţi (maraton) • 2 fete/5 băieţi (semi)
2021: 1 fată (maraton)  • 4 fete/3 băieţi (semi)

Timpul mediu la maraton
Fete:   apr. 5h:10min
Băieţi:   apr. 4h:30min

Timpul mediu la semimaraton
Fete:  apr. 2h:20 min
Băieţi:   apr. 2h

Cei mai buni timpi
Maraton:  3h:38min:07sec (băieţi) / 
  4h:07min:43sec (fete)
Semi:   1h:40min:48sec (băieţi) / 
  1h:46min:42sec (fete)

Cine ești tu Petru-Rareș Ioniţă?   
Un tânăr din Focșani  cu vise și aspi-

raţii mari, care a venit la București pentru 
a-și finaliza studiile și pentru a-si găsi un 
scop în viaţă, care lucrează în momentul 
de faţă într-o bancă și încearcă sa facă cât 
mai multe lucruri.

De ce te-ai apucat de alergare? 
M-am apucat deoarece am auzit de la 

un prieten că pentru a ajunge milionar în 
viaţă trebuie să ai măcar un maraton aler-
gat. Nu știu dacă afirmaţia trebuie luată în 
sens propriu sau nu, dar așa m-am apucat 
de alergat.

Ce contează mai mult:
fizicul sau psihicul?

În momentul de faţă nu cred că fizicul 
meu – care nu e chiar perfect – reprezintă 
o problemă,  ci psihicul. Trebuie să reușesc 
să termin maratonul pentru a nu fi în zadar 
toată perioada în care m-am antrenat.

Spune-mi trei lucruri sau cuvinte noi 
pe care le-ai învăţat întimpul  pregă-
tirii pentru primul tău maraton

Fractura de stres, MSM, băi cu gheaţă.

Ce este durerea? Ne putem
împrieteni cu ea?

Durerea este un sentiment neplăcut 
pe care creierul ti-l reamintește în anumite 
momente “solicitante”. Ca să poată fi o 
prietenie adevărată trebuie să fie constru-

ită pe o temelie puternică care se poate 
forma doar în timp și depășind mereu 
anumite momente grele împreună.

Ce vorbe urîte ţi-au trecut prin
cap la cel mai lung antrenament?

Am o voce în cap care strigă: “Hai că 
poţi grasule!”, “Ce ești prost așa? Ai aler-
gat 30km și nu mai poţi 2?”

Ce ţi se potrivește mai bine: să
te bâţâi spasmodic la Untold sau 
să fii transpirat la finalul unui
antrenament?

Ambele situaţii se aseamănă foarte 
mult și nu aș putea alege una. Așa că 
ambele mi se potrivesc, dar este mai greu 
să le faci în același timp.

Ai coșmaruri? Alergarea sigur îţi dă. 
Anul trecut am avut cele mai dese coș-

maruri pentru că eram accidentat și știam 
că va fi greu. Acum este însă mai bine :-). 
Coșmarul alergătorului  este coșmarul în 
care alergătorul nu reușește să termine 
cursa din diferite motive. Eu, de exemplu, 
visam că pe traseu mi se rup picioarele, 
eram atacat de alţi concurenţi, făceam 
atacuri de panică etc.

Ce îţi dorești să faci după ce vei
termina prima ta cursă de maraton?

Visez să mă eliberez de stresul pe care 
îl am și deja mă gândesc cum să fac să-mi 
măresc puţin viteza de alergare pentru 
maratoanele viitoare.  

Portret de alergător 
în devenire

Petru-Rareș Ioniţă
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MONTAN

Lumea alergării se schimbă. Dacă 
pînă acum au predominat și au 
fost organizate oficial la nivel 
internaţional evenimentele at-
letice de tip clasic, să le numim 

așa, respectiv cursele pe distanţe medii și 
lungi, pe pistă sau pe șosea, tind să ajungă 
acum în centrul atenţiei, tot mai mult, 
competiţiile de alergare montană. 

Un argument în acest sens este legat 
de faptul că World Athletics (organismul 
care reglementează atletismul la nivel 
mondial) a decis să susţină organizarea 
primei ediţii a Campionatelor mondiale 
de alergare montană (World Mountain 
and Trail Running Championships). 

Aceste campionate, care se vor 
desfășura între 3-6 noiembrie în 
Thailanda, la Chiang Mai, sînt organizate 
în comun de către World Mountain 

Running Association (WMRA), the 
International Association of Ultrarunners 
(IAU) și de International Trail Running 
Association (ITRA). 

Peste 900 de atleţi de elită din 46 
de ţări vor concura pe parcursul a patru 
zile de festival al alergării, într-un format 
competiţional care include curse lungi 
de 80 km și respectiv 40 km, dar și curse 
montane de tip vertical (doar în urcare) 
pentru atleţii seniori sau curse montane 
clasice (traseu și în urcare și în coborîre) 
pentru atleţii seniori și cei U20.

Mai multe detalii despre curse se 
găsesc aici: https://wmtrc2021thailand.com

Campionatele mondiale – care au 
fost amînate un an din cauza pandemiei 
de coronavirus - debutează vineri 4 
noiembrie cu probele de tip vertical, apoi 
a doua zi au loc cursele de long trail (80 

km) și short trail (40 km). Duminică 6 
noiembrie se desfășoară cursele montane 
clasice. Vor fi și curse pentru publicul larg 
(amatorii putînd participa la cursele din 
5 noiembrie), dar și alergări de 10 km și 
respectiv 21 km. 

Premiile pentru primii cinci clasaţi 
în fiecare dintre cursele pentru atleţii 
de elită pornesc de la 500 USD și ajung 
la 4 mii USD pentru cei ce vor deveni 
campioni mondiali. 

”Pe măsură ce alergarea montană 
și pe teren accidentat continuă să 
crească în popularitate în întreaga lume 
și cum noi căutăm în permanenţă să 
promovăm alergarea în toate formele 
sale, sîntem acum încîntaţi să colaborăm 
la organizarea acestei prime ediţii 
de Campionat mondial”, a declarat 
președintele World Athletics, Sebastian 
Coe.

Situată la 700 km nord de Bangkok, 
pe malul rîului Ping, Chiang Mai – unde 
se organizează Mondialele - oferă 
numeroase peisaje de neuitat și este cel 
mai mare punct turistic din partea de 
nord a Thailandei. 

Campionate mondiale 
de alergare montană
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Cartea Daniel’s Running 
Formula este una din-
tre cele mai influente 
din istoria alergării. 
Scrisă de Jack Daniels, 

fost atlet olimpic și antrenor 

Ce sunt intensităţile 
de antrenament?

de succes, volumul va apărea 
în luna octombrie, sub titlul 
Manual de alergare, la editura 
Pilot Books, singura editură de 
la noi dedicată exclusiv cărţilor 
de sport. 

care se folosesc în cvasi-
totalitatea programelor de 
pregătire. Astfel: U desemnează 
alergarea Ușoară, M pe cea 
în ritm de Maraton, P indică 
alergarea la Prag, I pe cea 
specifică antrenamentului pe 
Intervale, iar R pe cea de la 
antrenamentul cu Repetări. 

ALERGAREA 
UȘOARĂ

U desemnează așadar 
alergarea ușoară, efectuată de 
obicei la o intensitate de apro-
ximativ 59% până la 74% din 
VO2max sau aproximativ 65% 
până la 79% din ritmul cardiac 
maxim. Care este scopul aler-
gării ușoare? Există mai multe 
beneficii aferente, iar primul 
este acela că vă construiţi un 
anumit grad de rezistenţă la 
accidentări. U este deosebit de 
bună pentru a construi o bază 
atunci când sunteţi la începutul 
unui program de alergare sau 

Pentru un alergător serios este important să 
înţeleagă principiile unui antrenament corect 
și eficient. În plus, dacă nu se poate altfel, tre-
buie să fie capabil să își facă propriul program 
de antrenament adaptat stilului de viaţă. 
Pentru toate acestea există acum o carte...

Ilustraţie: Claran Murphy

ANTRENAMENT

Vă prezentăm în continuare, 
în exclusivitate, cîteva fragmen-
te din această carte, fiind siguri 
că veţi fi interesaţi de toate 
informaţiile, programele de 
antrenament și sfaturile pe care 
Manualul de alergare le oferă. 

Astfel, Jack Daniels 
consideră că trebuie să puteţi 
răspunde întotdeauna la 
întrebarea: „Care este scopul 
antrenamentului?“. Dacă nu o 
puteţi face, atunci poate ar fi 
mai bine să nu efectuaţi niciun 
antrenament în momentul 
respectiv. 

Apoi el a identificat și 
intensităţile de antrenament, 



25 alerg.ro ⁄⁄

zinte mai mult de 20 la sută din 
kilometrajul săptămânal. 

ALERGĂRILE 
LA PRAG

Acestea, identificate cu P 
(la prag), se fac la o intensitate 
care ar trebui să fie mare, dar 
suportabilă, ceea ce înseamnă 
că alergaţi relativ mult, iar 
ritmul este ţinut sub control 
pentru o perioadă destul de 
lungă (cu siguranţă 20 sau 30 
de minute). Dacă sunteţi la 
vârful de formă fizică și odih-
niţi, puteţi alerga în ritm P timp 
de aproximativ 60 de minute, 
ceea ce înseamnă că alergătorii 
de elită pot duce ritmul P pen-
tru 20 km sau chiar pentru un 
semimaraton. 

Spre deosebire de alergările 
în ritm M și U, la care, cel puţin 
alergătorii bine antrenaţi, nu 
resimt că intensităţile sunt greu 
de susţinut, alergările în ritm 
P sunt unele în care așteptaţi 
cu nerăbdare ca acestea să se 
termine, dar sunt relativ ușor 
de gestionat. 

Principalul scop al alergă-
rilor P este să permită organis-
mului să își îmbunătăţească 
capacitatea de a elimina lacta-
tul din sânge și de al menţine 
la un nivel ușor de gestionat. 
Adesea, cel mai bine este să vă 
gândiţi că alergările P vă ajută 
să vă îmbunătăţiţi rezistenţa – 
învăţând organismul cum 
să facă faţă unui ritm mai 
solicitant pentru o perioadă 
lungă de timp sau, totodată, 
crescând timpul în care puteţi 
menţine un anumit ritm intens. 

La fel cum alergările U și 
M vă îmbunătăţesc rezistenţa 
mintală de a menţine un ritm 
confortabil, alergările P vă 
îmbunătăţesc viteza pe care 
o puteţi dezvolta pentru un 
timp relativ îndelungat. În 
cazul sportivilor bine antrenaţi, 
ritmul la prag ar reprezenta, 
din punct de vedere fiziologic, 
aproximativ 85–88% din 
VO2max (sau 88–90% din 
frecvenţa cardiacă maximă), 
în timp ce, pentru alergătorii 
mai puţin pregătiţi, aceste 
valori ar fi de 80–86%. Atunci 
când pregătesc un atlet care 
nu e încă obișnuit cu stilul 
meu de antrenament și dacă 

Mult, mult mai multe informaţii 
găsiţi în volumul Manual de 
alergare, ce va apărea în luna 
octombrie la editura Pilot Books

cursă de 3 km sau de 5 km. De 
asemenea, dacă nu lăsaţi timp 
suficient de odihnă între repe-
tările de alergare, nivelul VO2 
nu revine complet la normal, iar 
următoarea repriză de alergare 
va duce la atingerea maximului 
VO2 întro perioadă mai scurtă 
de timp, ceea ce este un factor 
determinant important atunci 
când folosiţi serii de exerciţii 
mai scurte de 2 sau 3 minute

ANTRENAMENT 
CU REPETĂRI

Scopul principal al antrena-
mentului cu repetări R este de 
a îmbunătăţi puterea anaerobă, 
viteza și eficienţa alergării. 
Gândiţivă întotdeauna la ce în-
cercaţi să obţineţi atunci când 
efectuaţi un antrenament R sau 
oricare alt tip de antrenament.

Este logic că, dacă doriţi 
să vă îmbunătăţiţi viteza, 
trebuie să exersaţi alergarea 
cât mai rapidă. Este important, 
de asemenea, să nu uitaţi că, 
pentru a alerga repede, trebuie 
să aveţi o tehnică bună și să fiţi 
odihniţi și fără probleme fizice. 
Nu aveţi de ce să vă chinuiţi 
în timp ce alergaţi repede, 
altfel eficienţa alergării vă va fi 
afectată

În cazul alergătorilor pe 
distanţe lungi, sugerez un timp 
de recuperare care să fie de 
două sau trei ori mai lung decât 
cel al alergărilor rapide, în ritm 
R, pe care le efectuaţi. 

O altă modalitate de a 
determina timpul de recuperare 
întro sesiune R este să faceţi o 
alergare ușoară pe o distanţă 
egală cu cea a alergării rapide 
tocmai efectuate. De exemplu, 
atunci când executaţi repetări 
de 400 metri în ritm R, inter-
calaţile cu alergări ușoare, tot 
de 400 metri, putând chiar 
să mergeţi pe ultimii 10 - 20 
metri, înainte de următoarea 
alergare rapidă. Sugerez ca 
volumul de alergare în ritm R, 
adunat întro sin gură sesiune de 
antrenament, să fie de 5% din 
kilometrajul săptămânal, dar nu 
mai lung de 8 km. 

când vă reapucaţi de antrena-
mente după o pauză de câteva 
săptămâni sau luni. 

Alergarea U este foarte 
bună pentru dezvoltarea muș-
chiului cardiac, deoarece forţa 
maximă a fiecărei bătăi a inimii 
este atinsă atunci când ritmul 
cardiac e la aproximativ 60% 
din cel maxim. Pe măsură ce 
alergaţi mai repede, cresc atât 
ritmul cardiac, cât și cantitatea 
de sânge pompată la fiecare 
bătaie a inimii (denumită debit 
sangvin), dar debitul crește cel 
mai puţin. (...) Un alt beneficiu 
al alergării U este creșterea 
vascularizării și dezvoltarea 
mușchilor implicaţi în alerga-
re. Chiar și în timpul alergării 
U, inima livrează o cantitate 
mare de sânge și oxigen către 
mușchii implicaţi, iar aceștia 
suferă modificări ale fibrelor 
musculare, astfel încât mușchii 
pot primi mai mult oxigen și 
pot astfel transforma mai mult 
combustibil în energie, întrun 
timp dat. 

ALERGAREA ÎN 
RITM DE MARATON

După arată și numele, este 
un antrenament la viteza (ritm) 
dorită pentru cursa de mara-
ton, fiind notată cu M. Pentru 
cei care nu au alergat anterior 
un maraton, cu siguranţă apar 
întrebări despre viteza (sau rit-
mul) de folosit, dar cu siguranţă 
acest lucru este lămurit în car-
te. Întotdeauna este mai bine să 
folosiţi timpul realizat întro cur-
să recentă, mai lungă, pentru 
a vă stabili ritmul M adecvat 
(de exemplu, un semimaraton 
este un predictor mai bun decât 
distanţa de o milă). În cazul 
alergătorilor care au terminat 
recent câteva curse de 10 km, e 
bine să își stabilească ritmul M 
ca fiind cu aproximativ 3 minu-
te / 10 km mai lent decât ritmul 
cursei de 10 km. 

Alergările M se efectuează 
de obicei la o intensitate de 
7584% din VO2max sau de 
circa 8089% din ritmul cardiac 
maxim. Se recomandă să nu 
faceţi o alergare M mai lungă 
de 110 minute sau, respectiv, de 
29 km. (...) De asemenea, Jack 
Daniels sugerează ca, întro sin-
gură ședinţă de antrenament, 
alergarea în ritm M să nu repre-
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face pentru prima dată un 
antrenament în ritm P, îi voi 
spune să se întrebe dacă poate 
menţine acest ritm timp de 
30 sau 40 de minute în timpul 
alergării. Dacă răspunsul este 
„Nu“, atunci ritmul trebuie să 
fie încetinit puţin. Nu uitaţi, rit-
mul P adecvat este unul inten-
sconfortabil, nu intens și greu 
de susţinut, care este specific 
alergării I (pe interval).

Și în cazul alergărilor la 
prag (P) trebuie să existe o 
limită a volumului acumulat 
întro singură ședinţă de an-
trenament, recomandarea lui 
Jack Daniels fiind ca alergarea 
P să nu depășească 10% din 
kilometrajul săptămânal al 
antrenamentelor.

ALERGAREA 
PE INTERVALE

Antrenamentul I (pe inter-
vale) are probabil cele mai vari-
ate definiţii dintre toate tipurile 
de pro grame de pregătire (...) 
Așa că am decis să elaborez o 
definiţie proprie a alergării pe 
intervale, bazată pe scopul final 
al acestui tip de antrenament. 

Conform cercetărilor pe 
care leam făcut în Suedia și dea 
lungul anilor petrecuţi în cole-
giile universitare, scopul cel mai 
clar al antrenamentului I este 
să maximizeze puterea aerobă 
(VO2max). Ţinând cont de 
faptul că îmbunătăţirea oricărei 
funcţii fiziologice se face prin 
solicitarea rezonabilă a funcţiei 
respective, am decis că efortul 
trebuie să fie la nivelul VO2max 
sau foarte aproape de aceasta 
(în plus, și frecvenţa cardiacă 
trebuie să fie la nivel maxim), 
iar raportul dintre efortul depus 
și odihnă trebuie să ajute tot-
odată la optimizarea scopului 
propus.

Ţinând cont de faptul că 
este nevoie de aproximativ 
90120 de secunde pentru 
a ajunge la VO2max (din 
momentul în care sa făcut o 
revenire completă), rezultă că 
timpul optim pentru a alerga în 
ritm I este de 35 minute. To-
tuși, acest timp poate fi și sub 
3 minute. O durată mai mare 
de 5 minute ar presupune un 
efort extrem de solicitant, fiind 
greu să alergaţi repetări („bu-
căţi“) consecutive la un ritm de 
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Percy Cerutty s-a 
născut în 1895 într-o 
suburbie a orașului 
Melbourne. Nu a 
avut deloc o copilărie 

ușoară, crescând fără tată (un 
alcoolic înveterat) și fiind nevoit 
să părăsească devreme școala, 
pentru a munci. A făcut ceva atle-
tism, dar fără rezultate notabile.

În 1939 suferă o cădere 
nervoasă și se vede nevoit să își 
reconsidere și să-și reconstruias-
că viaţa. Decide să adopte o dietă 
naturală, studiază filosofia și 
psihologia și se reapucă să alerge, 
pe distanţe lungi, câștigând mai 
multe curse de maraton la nivel 
regional.

Tot acum dezvoltă și o me-
todă de antrenament personală, 
numită Stotan.

”Un Stotan este acea 
persoană care își fortifică, își 
întărește dar și își înfrumuseţează 
corpul prin exerciţii constante, 
printr-un stil de viaţă consistent. 
E totodată cineva care în mod 
conștient își cultivă mintea astfel 
încât să perceapă abstracţiuni 
precum puritatea, frumuseţea și 
logica. (…)

Pe baza principiilor filosofiei 
asumate, un Stotan este un iubi-
tor al naturii, care arată respect și 
apreciere tuturor lucrurilor crea-
te. Un Stotan apreciază sanctita-
tea efortului creativ, atât pentru 
sine, cît și în cazul altor persoane. 
Va încerca să înţeleagă semnifi-
caţiile realităţii, să discearnă între 
adevăr și aparenţă… Dar nici nu 
va arunca mărgăritare înaintea 
porcilor”, va spune Cerutty în 
biografia sa, încercând să explice 
câteva din principiile Stotan-ului.

Lăsând pe moment deoparte 
conotaţiile filosofice, metoda de 
antrenament Stotan presupu-
ne un efort constant, raţional, 
desfășurat la maximum. Sub în-
drumarea lui Cerutty, elevii săi au 
muncit enorm, antrenându-se cel 

Excentric și inedit, dar cu rezultate vizibile. Cam 
asta se poate spune despre metoda de antrena-
ment Stotan, care include elemente din filosofia 
stoică dar și din modul de viaţă spartan. E vorba 
de un regim de antrenament la intensitate ma-
ximă, desfășurat în natură, completat de o hrană 
simplă și naturală, dar și de metode de stimulare 
a intelectului, inclusiv prin intermediul poeziei.

mai adesea în natură (pe plajă, pe 
dune de nisip, pe dealuri), mân-
când hrană naturală, dormind cel 
puţin opt ore pe zi și niciodată 
având viaţă socială după miezul 
nopţii.

În plus, le-a fost și mintea 
intens antrenată, învăţând, discu-
tând poezie sau filosofie stoică.

Elevii lui Cerutty au reușit 
nu doar să alerge mai repede, 
dar și să dobândească o educaţie 
de bază, o perspectivă filosofică 
asupra vieţii, bazată pe morala 
derivată din însăși legile naturii. 
Acceptarea acestei evidenţe 
compensează durerea și neferici-
rea, împacă binele cu răul, viaţa 
cu moartea.

Despre Cerutty – care a re-
nunţat la antrenorat în 1969 și a 
decedat șase ani mai târziu – s-a 
spus că a fost mai mult intere-
sat de dezvoltarea personală a 
elevilor săi, decât de performanţa 
sportivă. Dar nu i-au lipsit nici 
rezultatele. Herb Elliot este cel 
mai cunoscut produs al său, 
fiind singurul sportiv care de-a 
lungul carierei sale nu a pierdut 
vreo cursă pe distanţa de 1.500 
metri și de o milă. În 1960, Elliot 
avea să câștige medalia olimpică 
de aur în proba de 1.500 metri, 
ocazie cu care a stabilit și un nou 
record mondial.

Alţi atleţi antrenaţi de Cerutti 
au fost John Landy (medalie de 
bronz la JO din 1956, tot pe 1.500 
metri), Betty Cutberth (medalie 
de aur la JO din 1964, în proba de 
400 metri), semifondiștii Dave 
Stephens și Les Perry.

”În ring, la box, e simplu: tre-
buie să faci orice ca să îţi dobori 
la podea adversarul. În atletism 
însă trebuie să te învingi pe tine. 
Aici nu poţi să îţi atingi adversa-
rul, nu poţi să îl șicanezi în vreun 
fel. Așa că mai bine te ucizi pe 
tine însuţi decât să fii învins,” 
spunea adesea Cerutty, explicând 
filosofia sa de antrenament. 
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Atât cercetăto-
rii, cât și atleţii 
cunosc beneficiile 
antrenamentului 
la altitudine înaltă 

asupra performanţei spor-
tive. Mulţi atleţi de top sunt 
adepţi ai principiului “trăiește 
sus, antrenează-te jos”, ceea 
ce înseamnă că petrec mult 
timp la altitudine moderată, 
efectuând acolo și antrena-
mentele mai ușoare, în timp ce 
antrenamentele mai intense 
au loc aproape de nivelul mării. 

În ce privește antre-
namentele la altitudine 
trebuie luate în considerare 
cîteva amănunte:

 » Timpii de la antrenamente 
sînt diferiţi la altitudine. Ast-
fel, rezultatele pe distanţe 
scurte, dar parcurse în viteză 
sînt mai slabe decît cele la 
nivelul mării. Deși rezisten-
ţa redusă opusă de aerul 
rarefiat ar favoriza perfor-
manţa, totuși atleţii pierd 
din puterea aerobă.

 » E nevoie de aclimatizarea la 
altitudine, timp de cel puţin 
două săptămâni. Studiile 
arată că unii alergători, după 
trei săptămâni de aclimati-
zare, au alergat distanţa de 
o milă cu peste 10 secunde 

mai repede decât în momen-
tul ajungerii la altitudine. 

 » Există două tipuri de 
aclimatizare: una fiziologi-
că și, apoi, o aclimatizare 
competitivă. Diferenţa mare 
dintre aceste două tipuri de 
aclimatizare este că bene-
ficiile fiziologice – cum ar fi 
deprinderea organismului 
de a ventila (inhala și expira) 
cantităţi de aer mai mari –, 
se pierd relativ repede după 
revenirea la nivelul mării. În 
schimb, cele mai multe din 
beneficiile competitive se 
păstrează timp îndelungat, 
și după câteva săptămâni 
sau chiar luni de după reve-
nirea la nivelul mării.

 » La sosirea la altitudine, 
capacitatea aerobă a unei 
persoane (VO2max) este 
redusă cu 12 - 16 procen-
te, dar performanţa unui 
alergător este afectată doar 
cu 6 - 8 procente. Acest 
lucru se întâmplă deoarece 
„costul alergării“ (cererea 
aerobă) este mai mic la 
altitudine în comparaţie cu 
nivelul mării, ca urmare a 
atmosferei mai puţin dense 
în care se aleargă. Astfel, se 
pierde din puterea aerobă, 
dar se cîștigă în ce privește 
eficienţa alergării.

 » Cele mai multe studii arată 
că performanţa la nivelul 
mării se va îmbunătăţi ca 
urmare a antrenamentului 
la altitudine. Însă îmbună-
tăţirea e pe termen scurt 
și nu este determinată 
exclusiv de factorii fiziolo-
gici (vezi mai sus) ci și de 
modul în care se pregătesc 
antrenamentele (sufici-

Efectele altitudinii 
asupra alergării

ANTRENAMENT

entă odihnă, alimentaţie 
potrivită, antrenamente 
specific etc)

 » Nu există o altitudine op-
timă pentru îmbunătăţirea 
performanţei. Însă, rezultate 
se văd dacă antrenamentele 
se desfășoară la o altitudine 
moderată, respective între 
1.200 și 2.500 de metri dea-
supra nivelului mării. 
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Persoanele care prac-
tică o activitate fizică 
regulată prezintă un 
risc mai mic de a se 
îmbolnăvi de Covid-19 

și de a dezvolta o formă severă, 
este principala concluzie a unui 
studiu medical publicat recent.

„Activitatea fizică regulată 
este asociată cu un risc mai mic 
de infectare” cu coronavirusul, 
precum și cu un prognostic mai 
bun în ceea ce privește „spitali-
zările, gravitatea bolii și mortali-
tatea aferentă”, conchide studiul 
publicat în British Journal of 
Sports Medicine.

Este deja general acceptat 
de către comunitatea medicală 
faptul că o activitate fizică bună 
promovează un răspuns mai bun 
al organismului la bolile respirato-
rii în general, dar această lucrare 
s-a concentrat mai ales pe Covid.

Nu este vorba de un studiu 
specific, ci de o analiză care reia 
și compilează aproximativ cinci-
sprezece lucrări preexistente, ceea 
ce îi conferă a priori o soliditate 
superioară.

Autorii concluzionează că, 
în cazul unei activităţi regulate, 
riscul de infecţie este ușor redus 
și, mai ales, că riscul de spitali-
zare este redus cu aproximativ o 
treime (- 36%), iar cel de deces cu 
aproape jumătate (-43%).

Autorii mai estimează că sunt 
necesare cel puţin 150 de minute 
de activitate moderată sau 75 de 
minute de activitate intensă pe 
săptămînă pentru un efect maxim 
asupra stării de sănătate.

Cu toate acestea, acest tip de 
studiu nu ne permite să tragem 
concluzii cu privire la mecanisme-
le fiziologice implicate.

Este probabil ca o activitate 
fizică bună să faciliteze în mod di-
rect un răspuns imunitar eficient, 
după cum subliniază autorii. Dar 
poate, de asemenea, să limiteze 
anumiţi factori de risc pentru o 
formă gravă de Covid, cum ar fi 
excesul de greutate.

Mai presus de toate, autorii 
avertizează că aceste concluzii 
trebuie privite „cu prudenţă”, de-
oarece studiile selectate variază 
foarte mult în ceea ce privește 
metodologia lor.

În plus, majoritatea acestor 
studii se bazează pe indicaţiile 
date de pacienţii înșiși cu privire 
la activitatea lor fizică, și nu pe o 
evaluare obiectivă.

În cele din urmă, cercetătorii 

O activitate fizică susţinută 
pare să limize riscurile 
legate de Covid

nu exclud o prejudecată care ar 
duce la publicarea doar a celor mai 
concludente studii privind efectul 
pozitiv al activităţii fizice.

Dar „constatările noastre ar 
putea ghida medicii și autorităţile 
din domeniul sănătăţii” în ceea ce 
privește gradul de activitate fizică 
pe care trebuie să îl recomande, 
în special pentru pacienţii cu risc 
ridicat de Covid sever, este o altă 
concluzie a autorilor studiului.

EUROPENII NU SÎNT 
MARI AMATORI DE 
SPORT

Aproape unul din doi rezidenţi 
din Uniunea Europeană (UE) afir-
mă că nu se antrenează niciodată 
sau nu face sport, indică un nou 
sondaj la nivelul UE.

Procentajul de 45% al 
non-sportivilor este în creştere 
faţă de 39% în 2009, dar cu un 
punct procentual în scădere 
comparativ cu 2017, conform son-
dajului Eurobarometru al UE.

În plus, aproape unul din cinci, 
sau 17%, afirmă că face mai puţine 
exerciţii decît de trei ori pe lună. 
Un total de 32% dintre rezidenţii 
UE se antrenează cel puţin o dată 
pe săptămînă, iar 6% fac acest 
lucru de cel puţin cinci ori pe 
săptămînă.

Respondenţi din Finlanda 
(71%), Luxemburg (63%) şi 
Ţările de Jos (60%) sunt cei mai 
predispuşi să facă mişcare, în timp 
ce cei din Portugalia (73%), Grecia 
(68%) şi Polonia (65%) sunt cel 
mai probabil niciodată activi fizic.

Europenii activi fizic sunt în 
general bărbaţi, bine educaţi, 
angajaţi şi stabili financiar, potrivit 
sondajului. Aproximativ 49% 
dintre femei nu fac exerciţii fizice 
niciodată, comparativ cu 40% 
dintre bărbaţii respondenţi.

Doar 22% dintre respondenţii 
fără loc de muncă se antrenează 
cel puţin o dată pe săptămînă, în 
timp ce 45% dintre manageri fac 
exerciţii săptămînal.

Lipsa timpului este principalul 
motiv pentru care respondenţii 
nu se antrenează (41%), urmată 
de o lipsă de motivaţie sau interes 
(25%).

În timpul pandemiei de 
COVID-19, o treime (34%) dintre 
respondenţi au făcut exerciţii mai 
rar şi 18% au încetat să facă miş-
care, în timp ce 34% au continuat 
să fie activi la acelaşi nivel şi 9% îşi 
intensifică antrenamentele. 

SĂNĂTATE
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Corpul nostru este făcut pentru 
a se mișca. Odată cu sporirea 
intensităţii antrenamentelor 
sau cu înaintarea în vârstă, ne 
dăm seama că ne mișcăm tot 

mai puţin și mușchii noștri devin tot mai 
rigizi. 

Volumul ”Stretching pentru orice 
vârstă”, apărut recent la editura Pilot 
Books prezintă exerciţii simple dar 
eficiente, menite să vă facă mai flexibili, 
să vă îmbunătăţească mobilitatea și să vă 
reducă durerile articulare. Indiferent de 
vârstă, de stilul de viaţă sau de condiţia 
voastră fizică, veţi putea să concepeţi 
singuri seriile de exerciţii care vi se 
potrivesc cel mai bine.

Am preluat din ”Stretching pentru 
orice vârstă” un exerciţiu extrem de util 
tuturor alergătorilor, respectiv cel numit 
Cobra, util pentru torace și/sau mușchii 
abdominali.

Inspirat din yoga, acest exerciţiu vă va 
ajuta să vă întindeţi muşchii abdominali 
şi  este contraponderea perfectă la 
nenumăratele ceasuri petrecute la birou 
sau în maşină, când e posibil să staţi aduşi 
de spate, cu umerii strânşi, lucru care 

STRETCHING

provoacă dureri în zona lombară. 
De asemenea, prin relaxarea 

muşchilor abdominali, vă îmbunătăţiţi 
respiraţia, care are de  suferit atunci când 
abdominalii stau prea încordaţi.

RELAXARE GRADUALĂ. 
INSTRUCŢIUNI
1.Stând pe burtă cu coatele îndoite şi  

palmele aşezate sub umeri, întindeţi 
picioarele pe linia şoldurilor şi 
rezemaţi-vă vârfurile degetelor de la 
picioare de podea.

2.Păstraţi palmele şi vârfurile picioarelor 
împinse în podea. 

Inspiraţi în timp ce vă împingeţi pieptul 
uşor înainte şi îl desprindeţi de podea. 

Încordaţi fesierii şi extindeţi uşor 
coatele, dar ţinând braţele aproape de 
corp. Rămâneţi în această poziţie.

3.Expiraţi şi lăsaţi-vă pieptul înapoi pe 
podea.

VARIANTE
 » Pentru o întindere mai uşoară, dar 
care să vizeze aceiaşi muşchi, lăsaţi-vă 
pe spate cu un prosop rulat sub şale. 
Acest suport vă ajută la reducerea 
presiunii exercitate asupra coloanei 
vertebrale.

 » Pentru a creşte intensitatea acestui 
exerciţiu, extindeţi la maximum 
coatele şi ridicaţi-vă pieptul, burta 
şi coapsele de pe podea, ajungând în 
poziţia yoghină a câinelui.

Pentru a vă mişca fără risc de 
accidentare în timpul acestui exerciţiu, 
începeţi prin a vă împinge pieptul înainte 
prin alunecare pe podea şi abia apoi 
ridicaţi-l. În plus, încordarea mușchilor 
fesieri atunci când vă arcuiţi coloana 
preia o parte din solicitarea asupra 
şalelor. 

Cobra. 
Nu vă speriaţi însă
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Imposibil, ca alergător, să 
nu o fi făcut-o. Adică să îţi 
adresezi, în minte sau cu 
un ton murmurat, cîteva 
cuvinte, fie de ocară, fie de 

încurajare, cuvinte menite să te 
ajute să nu te oprești, să accele-
rezi, să nu renunţi. 

Acest dialog mintal, care 
poate fi sub forma a cîtorva 

Valoarea fundamentală care ne motivează să facem 
bine este educaţia.
Credem cu tărie că fiecare copil merită să aibă acces 
la educaţie. De aceea, prin Fundaţia Autonom, ne 
implicăm pentru a asigura resursele ca aceștia să se 
dezvolte și să evolueze.
Ne dorim să contribuim la dezvoltarea unor adulţi cu 
valori �și principii puternice, care să își pună amprenta 
mai departe în comunităţile din care fac parte. De 
aceea, în această toamnă lansăm Abonamentul de 
Fapte Bune, un sistem de donaţie recurentă care ne 
permite să dezvoltăm proiecte educaţionale de impact 
împreună cu voi. 
La Bucharest Marathon, te invităm să ne punem în 
mișcare pentru scopul care ne unește, de fiecare 
dată: să contribuim la un viitor mai luminos, începând 
prin educaţie.

Running for
education

fundatia.autonom.ro/abonament-de-fapte-bune/�

Cum să (ne) vorbim singuri?
vorbe sau, dimpotrivă, a unui 
lung monolog, face obiectul 
multor studii de psihologie 
sportivă. Cercetătorii se întreabă: 
sînt cuvintele folosite un avantaj 
psihologic? Ce anume ar trebui 
să vă spuneţi? Cât de des? Și în ce 
circumstanţe?

Un studiu recent, citat de jur-
nalistul sportiv Alex Hutchinson 

în revista Outside, a constatat că 
trecerea de la vorbirea la persoa-
na întâi ("Pot să fac asta") la cea 
de-a doua ("Poţi să faci asta") 
a îmbunătăţit timpii pe 10 km 
ai unui grup de cicliști cu 2,2 %, 
probabil pentru că schimbarea a 
implicat un sentiment de distan-
ţare faţă de ceea ce altfel putea 
părea o provocare copleșitoare.

În plus, este cert că un dialog 
interior motivaţional (deci, nu 
depreciativ) ajută la perfor-
manţa sportivă. Să vedem și 
dovada. La începutul acestui an, 
într-un studiu publicat în revista 
Psychophysiology, cercetători de 
la Universitatea Memorial din 
Newfoundland au recrutat 29 
de voluntari cărora mai întîi li s-a 
făcut un ”antrenament” de dialog 
interior pozitiv. O treime dintre 
ei au fost apoi puși să alerge pe 
o bandă timp de o oră, într-un 
ritm moderat, în timp ce foloseau 
cele învăţate. Un al doilea grup 
a alergat la fel, dar a fost pus să 
aibă un discurs de sine negativ, 
cu afirmaţii precum "Energia 

mea este scăzută" și "Vreau să 
renunţ". În fine, un al treilea 
grup a alergat în timp ce asculta 
un documentar audio intitulat 
Stephen Hawking: Master of the 
Universe, menit să le distragă 
atenţia și să le îndepărteze din 
minte orice dialog interior, fie 
pozitiv, fie negativ.

Concluziile? Oarecum 
surprinzător, nu a fost observată 
nicio diferenţă între grupul ce a 
folosit dialogul interior pozitiv și 
cel care a ascultat meditaţiile lui 
Hawking, ceea ce sugerează că 
distragerea atenţiei este la fel de 
bună ca încurajarea. 

Pe de altă parte, auto-vor-
birea negativă a făcut ca efortul 
fizic depus să pară semnificativ 
mai greu. Alergătorii din acest 
grup au avut o respiraţie mai 
sacadată, niveluri mai ridicate 
de cortizol (hormonul stresului) 
în salivă, ceea ce arată că glasul 
interior negativ poate declanșa 
anxietate și stres, contribuind 
astfel la o împlinirea celor rostite 
cu glasul interior.  
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Valoarea fundamentală care ne motivează să facem 
bine este educaţia.
Credem cu tărie că fiecare copil merită să aibă acces 
la educaţie. De aceea, prin Fundaţia Autonom, ne 
implicăm pentru a asigura resursele ca aceștia să se 
dezvolte și să evolueze.
Ne dorim să contribuim la dezvoltarea unor adulţi cu 
valori �și principii puternice, care să își pună amprenta 
mai departe în comunităţile din care fac parte. De 
aceea, în această toamnă lansăm Abonamentul de 
Fapte Bune, un sistem de donaţie recurentă care ne 
permite să dezvoltăm proiecte educaţionale de impact 
împreună cu voi. 
La Bucharest Marathon, te invităm să ne punem în 
mișcare pentru scopul care ne unește, de fiecare 
dată: să contribuim la un viitor mai luminos, începând 
prin educaţie.

Running for
education

fundatia.autonom.ro/abonament-de-fapte-bune/�

Deși promovăm alergarea, nu 
înseamnă că nu îi apreciem și pe 
cei care se deplaseză puţin mai 
încet, dar consecvent. Lor, în 
primul week-end din octombrie, 

le este dedicată Ziua mondială a mersului 
pe jos. Sărbătorită de mai bine de 30 de ani, 
aceasta este o iniţiativă a Asociaţiei Interna-
ţionale a Sportului pentru Toţi (TAFISA) şi se 
adresează persoanelor din lumea întreagă, 
indiferent de vârstă, condiţie socială sau 
abilităţi fizice. Este încurajat, în special, 
mersul pe jos şi, în general, este promovată 
activitatea fizică, o condiţie importantă a 
unei vieţi sănătoase.

Specialiștii atrag însă atenţia asupra 
importanţei locului unde mergem pe jos. 
Astfel, un studiu publicat recent în revista 
Molecular Psychiatry arată – dacă mai era 
nevoie – că doar o oră de plimbare în natură 
duce la scăderea nivelului de stres la nivelul 
cerebral. 

Cercetări anterioare au arătat că amigda-
lele cerebrale ale locuitorilor din mediul rural 
sunt mai puţin activate de stres decât cele ale 
locuitorilor de la oraș. Dar noul studiu realizat 
de Grupul Lise Meitner pentru Neuroștiinţa 
Mediului este primul care analizează efectele 
mediului natural și respectiv urban asupra 

mecanismelor cerebrale legate de stres.
Cercetătorii au făcut RMN-uri la 63 de 

voluntari sănătoși, înainte și după o plim-
bare de o oră într-o pădure sau pe o stradă 
aglomerată din oraș. Activitatea în amigdală 
a scăzut după plimbarea în pădure, au arătat 
scanările.

"Rezultatele susţin relaţia pozitivă 
presupusă anterior între natură și sănătatea 
creierului, dar acesta este primul studiu 
care dovedește legătura de cauzalitate", a 
declarat Simone Kühn, cea care a condus 
cercetările în acest caz.

După ce s-au plimbat prin oraș, nivelul 
de stres din creierul participanţilor a rămas 
același, o constatare care "contrazice opinia 
comună conform căreia expunerea urbană 
provoacă un stres suplimentar", spune Kühn.

Sonja Sudimac, implicată și ea în realiza-
rea studiului, speră că cercetarea evidenţiază 
importanţa creării de zone verzi accesibile 
în orașe.

"Având în vedere că mai mult de jumăta-
te din populaţia lumii locuiește în orașe, iar 
urbanizarea se extinde rapid, este esenţial ca 
locuitorii din mediul urban să aibă în apro-
piere un parc sau o pădure unde să se poată 
reîncărca cu energie, lăsînd în urmă stresul 
specific mediului urban ", a spus Sudimac.  

La drum, 
prieteni!
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Trec pe lîngă mine grupuri de aler-
gători. Nu știu ce vînt îi poartă. 
Soarele mă lipește de pămînt. 
Soarele îmi îndoaie spatele, 
pămîntul îmi trage pieptul în jos, 

dar eu sunt mai puternic, mai puternic, mai 
mare  decît epuizarea. Cunosc de mult clipa 
în care corpul începe să repete: oprește, 
oprește, oprește. Picioarele mele nu se 
opresc. Oprește, oprește, oprește. Dar con-
tinui să alternez braţele în faţa trunchiului, 
de parcă  aș lovi cu pumnii în aer, ca și cum 
m-aș lupta cu aerul și l-aș obosi din ce în ce 
mai tare, din ce în ce mai gata să renunţe”...

Citatul este din romanul „Cimitirul de 
piane” al portughezului Jose Luis Peixoto 
și are ca pretext un caz real petrecut într-o 
cursă olimpică de maraton.  

În 1912, în timpul Olimpiadei de 
la Stockholm, portughezul Francisco 
Lazaro avea să  înceapă să se simtă rău 
pe la jumătatea distanţei. Era o zi foarte 
călduroasă. Cade mai întîi, dar se ridică 
și continuă să alerge. Cu ce eforturi, e 
greu de imaginat. Puţin după kilometrul 
29 avea însă să se prăbușească. Definitiv. 
Intervine rapid un doctor, iar Lazaro este 

”Oprește, 
oprește, 
oprește”

dus la spitalul cel mai apropiat, cu un nume 
parcă predestinat: Seraphim. Nume de 
înger superior. 41 de grade era temperatura 
corpului lui Francisco Lazaro. Foarte mult. 
În ciuda eforturilor medicilor, moare în 
dimineaţa zilei de 15 iulie 1912. Avea 21 de 
ani.

Cauza morţii: deshidratarea. În 
încercarea sa de a transpira cît mai puţin 
și implicit de a-și îmbunătăţi performanţa 
sportivă, Francisco Lazaro și-a uns corpul 
cu o soluţie pe bază de ceară. Avea să îi fie 
însă fatal. Corpul nu a mai putut respira, de 
aici colapsul.

Opinia publică, lumea atletică sunt în 
stare de șoc. La scurt timp,  în interiorul 
stadionului olimpic din Stockholm este 
ţinut un serviciu memorial la care participă 
circa 23 de mii de persoane. În memoria 
sa este ridicat și un monument pe traseul 
maratonului. În Portugalia, ţară al cărei 
campion la maraton era, la înmormîntarea 
lui Francisco Lazaro participă mii de 
persoane.

Recordul său personal pe distanţa 
maratonului este specific standardelor 
timpului: 2h:52min:08sec. 



Maratonistul-ananas. 
Au fost mai multe 
performanţe remarcabile 
la Maratonul de la Berlin 
din acest an, dar cea 

mai ciudată dintre ele trebuie să fie cea a 

Altfel,
dar tot în alergare

israelianului Moshe 
Lederfien, care a 
alergat cursa în 
timp ce a ţinut 
în echilibru, pe 
cap, un ananas. 
Timpul înregistrat 
la final este unul 
oarecum decent: 
5h:04min:25sec. De 
remarcat că acesta 
este cel de-al 12-lea 
său maraton alergat 
/ parcurs în acest fel. 
Lederfein, în vîrstă 
de 68 de ani, a fost 
soldat pentru Israel 
în timpul războiului 

de Yom Kippur din 1973 și a început să 
alerge curse de maraton la vîrsta de 53 de 
ani. De fapt, el nu a crezut niciodată că va 
putea alerga, deoarece suferea de diabet și 
hipertensiune arterială. Ananasul îi priește 
însă, se pare.

Alergătorul-vin. Nu e chiar neobișnuit ca 
un sportiv să își lege numele de un produs. 
Însă, cel mai medaliat atlet olimpic canadian, 
sprinterul Andre De Grasse a decis să lanseze 
pe piaţă un... vin roșu. Pe eticheta sticlei 
scrie mare doar atît: 19,62. Numele se referă 

la timpul scos pe 200 metri, acum doi ani, 
cînd De Grasse a cîștigat medalia de aur la 
JO de la Tokyo. Au fost produse doar 6.000 
de sticle de vin, iar acestea sînt disponibile 
online la preţul de 50 de dolari. O parte din 
încasări va merge către Fundaţia familiei 
Andre De Grasse, care se ocupă de ajutorarea 
și încurajarea tinerilor pentru a face sport.

Pantofi-preţ record. O pereche de pantofi 
de alergare, marca Nike Oregon Waffle, 
purtaţi de către Steve Prefontaine a fost 
vîndută pentru 163.800 USD de casa de 
licitaţii Sothebys. Această pereche de 
încălţări, de mărimea 42 pentru bărbaţi, 
inclusiv șireturile originale și tălpile 
albastre, cu partea superioară din nylon, 
a fost purtată și deţinută de Prefontaine, 
care este considerat unul dintre cei mai 
mari alergători americani din toate 
timpurile. Modelul Waffle a fost inventat 
de antrenorul de atletism din Oregon 
și co-fondatorul Nike, Bill Bowerman. 
Acestea sînt primele perechi de pantofi ale 
lui Prefontaine care au fost vîndute public. 
Steve Prefontaine a fost primul alergător 
care a semnat un contract de reprezentare 
cu Nike, în momentul în care compania se 
afla la început de drum. În acest moment, 
Nike deţine supremaţia mondială în ce 
privește vînzările de echipament sportiv.  

Ilustraţie:  Joaquim Hock

ARTA FUGII
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Acum e frig în marea piaţă din 
centrul orașului. Alteori poate 
fi mai cald sau chiar foarte 
cald. Clădiri înalte din sticlă și 
beton în jur, un parc mare pe 

o latură, cu alei largi ce se pierd în zarea 
ceţoasă. Totul parcă respiră a imens și a 
rece. Alerg în pas moderat, sprinturi scurte, 
fac mișcăari de încălzire, stretching și 
treptat-treptat încep să mă destind.

Mă înghesui la start printre alte cîteva 
mii de alergători. Emoţiile, adrenalina 
normală în astfel de situaţii, mă fac să nu 
mai simt frigul. Rămîne doar nerăbdarea 
din preajma startului.

Privesc în jur încercînd să zăresc 
„iepurașul” ce poartă plăcuţa pe care scrie 
timpul dorit de mine în secret. 

Poc, se aude pistolul de start. În uralele 
alergătorilor și a sutelor de susţinători, 
uriașul „șarpe” de trupuri se pune în mișcare. 

Povestea oricărui 
maraton
La prima vedere par extrem de diferite. Dar cel mai adesea 
sînt extrem de asemănătoare. Este vorba de modul în care 
se trăiește, în alergare, un maraton Povestea unei curse 
reale, care poate fi și a voastră

Pornesc destul de încet, nu forţez 
pentru că știu că e un drum lung de 
parcurs. „Iepurașul” pe care mi-am 
propus să nu îl scap din ochi e puţin în 
spatele meu. Mă gîndesc că dacă e să mă 
depășească la un moment dat, o să mă ţin 
eu cumva după el. 

AH, ADOR ÎNCEPUTUL 
CURSEI

Traseul este mai curînd plat, cu scurte 
porţiuni ascendente, urmate curînd de 
coborîri unde pasul se iuţește inevitabil. Se 
aleargă pe stradă – evident, circulaţia este 
oprită – prin cartiere cu blocuri înalte sau 
clădiri mai vechi, delabrate, cu magazine 
înșirate unul după celălalt.

Din loc în loc grupuri de trecători care 
ovaţionează. Nu lipsesc nici susţinătorii, 
mult mai zgomotoși și însoţiţi inevitabil 

de pancarte: „Aleargă, tati, te așteptăm 
repede acasă”, „Run, Gigi, run”, ba chiar 
„Aleargă ca și cum ai fi comis un jaf„. 
Citindu-le, zîmbesc și asta îmi face bine.

A ieșit și soarele, pare el cam zgîrcit, 
dar acum temperatura este perfectă pentru 
alergare. Aerul din jur pare gălbui, parcă ar 
fi de șerbet cu lămîie. Pfff... Îmi simt corpul 
ca un mecanism cu roţitele bine unse. 
Picioarele mi se mișcă unform, într-un ritm 
convenabil, respiraţia e regulată, mușchii 
îmi sunt relaxaţi.

Mintea mi-e în schimb aproape goală, 
doar frînturi de gînduri care nu se leagă 
unul de altul. Sorb una-două guri de 
lichid (îndeosebi apă) la fiecare punct de 
alimentare.

Dupa o oră de alergare am parcurs 
exact numărul dorit de kilometri. Da, 
e un număr din două cifre :-). Hm, nu-i 
rău deloc, îmi zic. Peste vreo alte zece 
minute înghit și primul gel energizant. 
Respect fără probleme planul de hidratare 
și alimentare pe care mi l-am făcut 
iniţial. Îmi dau seama în schimb că alerg 
mai repede decît planificasem. Cum mă 
simt bine – îmi ascult corpul, iar el asta 
îmi spune: continuă – decid să risc și să 
mentin ritmul.

Alerg, alerg. Trag și cu coada ochiului în 
jur, la mulţime, la ce se întîmplă. Mă bucură 
dar mă și enervează zgomotul, agitaţia (cu 
încurajări stridente sau muzică tare) din 
unele locuri. Dar este bine așa, ciufutule, 
îmi zic, oamenii se bucură și pentru tine.  

Vin însă și porţiuni cu liniște deplină în 
jur, întreruptă doar de tropăitul sau gîfîitul 
alert al alergătorilor.

Încep sa depășesc în fugă grupuri de 
participanţi la cursele mai scurte (cros 
sau semimaraton). Cîte doi – cîte trei, mai 
în vîrstă sau doar masivi, aleargă domol 
sau merg la pas, cu un singur obiectiv: să 
termine cursa. Iar asta este o mîndrie și o 
datorie pentru ei. Sincer, le admir spiritul.

Mă uit la ceas: a mai trecut o oră și 
stau bine cu distanţa parcursă. M-am 
mișcat aproape ca un metronom. Ceva 
îmi spune că nu am cum să mai pot ţine 
mult timp ritmul acesta, dar cel puţin 
mă relaxez. Știu că o să termin cursa cu 
un timp bun pentru pretenţiile mele. Dar 
mai știu că nu peste mult timp mă voi izvi 
de acel inevitabil „zid” al propriilor limite 
fizice.

SUFERINŢĂ, DULCE 
SUFERINŢĂ!

Mă apropii de kilometrul 30 al cursei, 
se spune că este porţiunea cea mai 
frumoasă. Nu prea apuc însă să mă bucur 
de priveliște căci deodată mă săgetează 
o neașteptată durere în coapsa piciorului 
stîng. Pe moment o ignor. O banală 
crampă, îmi zic. Simt ca am încetinit, 

Foto:  Photo Run
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dar încă e bine. Important este să nu mă 
opresc. 

Cunosc acest moment, îl așteptam de 
fapt, oarecum cu teamă. Sînt minutele lungi 
în care mintea se separă de corp, ea urlă „nu 
renunţa, nu renunţa„ în timp ce biata carne 
spune „nu mai pot, nu mai vreau„. De fiecare 
dată, acum mă întreb de ce prefer să mă 
chinui ca un prost. Dar de fiecare data este 
ceva care mă îndeamnă sa merg înainte.

Alerg fără opriri, asta e important. 
Alerg, chiar dacă spasmele în mușchi – 
crampe tot mai dureroase – se inteţesc. 
Fibrele musculare zvîcnesc dureros, mă 
ard, cuţite ascuţite parcă îmi străpung 
carnea. Dar asta nu e totul. O centură 
ca de foc îmi înconjoară mijlocul, mă 
doare spatele în zona rinichilor. Asta ce o 
mai fi? Niciodată pînă acum nu am mai 
experimentat o astfel de durere. Aveam să 
scap de ea abia la vreo trei zile după.

Aud voci dinspre trotuar. „Aleargă, nu 
te lăsa”; „E bine, e bine”; „Arăţi grozav, 
ţine-o tot așa”. Nu îmi mai vine sa rîd 
acum, prea mă dor toate. „Unde arăt eu 
bine, pe toţi…” Mă abţin să nu înjur gros, 
în schimb mormăi ceva care poate fi luat 
drept mulţumire pentru încurajări.

Decid să mă opresc puţin. Simt nevoie 
să fac o mișcare de stretching pentru a 
mai domoli din durerea mușchilor. Nu 
pierd totuși mai mult de trei secunde.  
Mintea mea este setata pe: „nu te opri, nu 
te opri”.

Treptat-treptat, simt că îmi revin și 
încep să alerg fără a mai simţi o suferinţă 
intensă. Este doar o suferinţă. Normal, 
este o suferinţă liber asumată.

Privesc tot mai des în zare să văd 
mai repede semnele care marchează 
parcurgerea a înca unui kilometru. Și a 
încă unuia. Opt, șapte, șase… Nu mai 
este mult.  Cînd văd semnul că nu mai 
sînt decît doi kilometri pînă la finiș îmi 
vine să plîng. Este reacţia normală, 
de descătușare a organismului după 
presiunea adrenalinei. Lacrimile trec de 
colţul ochilor, se amestecă cu transpiraţia 
și asta nu se vede.

Accelerez cît pot pe ultimul kilometru. 
Accelerez deși îmi simt picioarele grele, 
sfîșiate parcă, mă doare tare spatele, iar 
faţa îmi e înţepenită într-un fel de rictus. 
Dar este un rictus al bucuriei imense, 
amestecată cu suferinţă. Gata, trec linia 
de sosire. 
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