România a cucerit 27 de medalii la Balcaniada de la Cluj-Napoca
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Atleţii din România au terminat competiţia destinată juniorilor 1 pe locul doi în
clasamentul pe ţări, cu opt titluri supreme, zece medalii de argint şi nouă de bronz.

După ce a găzduit Internaţionalele României la atletism, stadionul Cluj Arena a fost şi locul de
desfăşurare al Balcaniadei pentru juniori 1. Ţara noastră a fost bine reprezentată, sportivii
”tricolori” reuşind să urce pe podium în majoritatea probelor. La finalul competiţiei, bilanţul
pentru degelaţia României a fost unul extrem de bun: 27 de medalii cucerite, dintre care opt de
aur, zece de argint şi nouă de bronz.
Preşedintele FRA, Florin Florea, s-a arătat mulţumit de perfomanţele ”tricolorilor” de la cea de-a
49 a ediţie a Balcaniadei destinate juniorilor U20. ”Am arătat că am putut organiza o
competiţie de acest nivel şi ne gândim la alte concursuri majore pe care vrem să le
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găzduim pe viitor. Ne-am dori să creştem împreună cu publicul din Cluj şi din România şi
an de an să vină lumea la stadion şi să le oferim spectacol şi performanţe. La nivel
sportiv, ne gândim la Campionatul European din Suedia, dar şi la FOTE, acolo tinerii vor
simţi spiritul olimpic. Avem copii foarte talentaţi şi sunt sigur că sprijiniţi de toată lumea
vor performa în următorii ani la nivel înalt” – Florin Florea, preşedintele Federaţiei Române
de Atletism.
Medaliile obţinute de sportivii români la Balcaniada de la Cluj-Napoca:
100 metri masculin – Robert Breahnă - aur, Cristian Nicuşor Roiban – bronz
800 metri masculin - Cristian Gabriel Voicu- aur
1500 metri feminin - Maria Talida Sfarghiu -argint
1500 metri masculin – Andrei Sterea – aur
3000 metri feminin – Helen Păcurariu-Nagy – bronz
5000 metri feminin – Mădălina Elena Sârbu – argint
100 metri garduri -Andreea Mihaela Caracuda -argint
110 metri garduri – Alexandru Ionuţ Iconaru – aur, Alin Ionuţ Anton – bronz
3000 metri obstacole – Daniela Vasile – aur, Georgiana Cosmina Spiridon - bronz
Săritura în lungime feminin – Diana Ana Maria Ion -argint
Triplu salt feminin – Diana Ana Maria Ion – bronz
Triplus salt masculin - Bogdan Georgian Cioacă – argint
Săritura în înălţime feminin – Federica Gabriella Apostol – bronz
Săritura în înălţime masculin – Valentin Alexandru Androne – argint
Aruncarea suliţei - Răzvan Carare – argint
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Aruncarea discului – Ioana Diana Ţigănaşu – aur
Aruncarea discului masculin - Constantin Zanfir – bronz
Aruncarea ciocanului – Adela Ana Stanciu – aur
Aruncarea greutăţii - Ioana Diana Ţigănaşu - argint
Ştafetă 4X100 metri feminin – România -bronz
Ştafetă 4X100m masculin – România - argint
4X400 metri feminin – România – argint
4X400 metri masculin – România – argint
Decatlon – Andrei Poci – aur
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