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Sărăcie lucie, performanţă strălucită

 

Ieşeanca Alexia Soroceanu, de la Junior Swim a adus prima medalie naţională pentru înotul ieşean: argint în proba de 50 metri fluture, la
campionatul cadeţilor

În urmă cu o săptămină, între 12-15 iulie, la Tîrgovişte a avut loc campionatul naţional de înot pentru cadeţi (copii cu vîrste cuprinse între 12-14 ani).

 Iaşul a a avut un singur reprezentant, pe înotătoarea Alexia Soroceanu, de la clubul Junior Swim, condus de Cozmin şi Mircea Ionescu.  

 Alexia  a reuşit să se urce pe cea de a doua treaptă a podiumului în proba de 50 metri fluture, o performanţă cu totul remarcabilă, fiind prima  medalie
obţinută la campionatele naţionale de înot de către un ieşean, indiferent de categoria de vîrstă.

 Din cele spuse de profesorul Mircea Ionescu, cel care o antrenează şi care a însoţit-o la concurs, nu era aşteptat un asemenea rezultat în proba de 50 de
metri. Plecată în antepenultima serie, după timpii obţinuţi în calificările de la Bacău, ea a înotat relaxat şi a cîştigat detaşat seria. Au mai urmat alte două
serii, cu sportive cu rezultate mai bune în calificări. Dar numai o singură înotătoare a reuşit să bată timpul obţinut de Alexia, astfel ea cucerind medalia de
argint.

 La proba de 100 metri fluture, unde Alexia a avut timpi mai buni în calificări şi erau speranţe de un rezultat poate şi mai bun, ea a reuşit să vină lîngă
podium. Luînd startul în ultima serie, practic înconjurată de cele mai bune înotătoare din ţară, emoţiile şi-au spus cuvîntul şi Alexia a ratat de puţin podiumul.
  Să obţii locurile l II şi IV la campionatele naţionale, fără să beneficiezi de piscine olimpice, de bazine propice sportului de performanţă, este ceva cu totul
ieşit din comun. Conducătorii clubului Junior Swim mulţumesc din nou sponsorului OXIGEN,  piscina unde se antrenează copii de la Junior Swim şi felicită
părinţii care susţin activitatea de performanţă de la acest club.
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