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Eugen DICHISEANU

A fost o adevărată săr-
bătoare a concursurilor de 
alegări și ciclism, probe spe-
cifice ale acestui sport ca-
re capătă, pe zi ce trece, tot 
mai mulți competitori.   

Peste 600 de concurenți, 
din toată țara, s-au aliniat la 
starturi. Echipajele medici-
lor de ambulanță, ale jan-
darmilor, poliției și voluntari-
lor au asigurat cele mai bu-
ne condiții de desfășurare a 
întrecerilor. 

Duatlon Buftea 
– „reper al 

primăverii”
S-a întâmplat iute. O 

bătaie pe umăr, voiniceas-
că. „Salut bătrâne! Ce mai 
faci”?, a exclamat el, exu-
berant. M-a strâns în bra-
țe. Era aprins la față. Tră-
gea aer în piept, cu nesaț. 
Fuseserăm colegi de redac-
ție, în urmă cu peste 15 ani. 
L-am știut dintotdeauna un 
împătimit al drumețiilor, bi-
cicletei, cortului la iarbă ver-
de și, în general, vieții pline 
de mișcare. I-am răspuns, 
pe negândite: „Concu-
rezi? Alergi și dai la pedale?  
Nu-ți mai ajunge Bucu-
reștiul”?, de parcă nu-l ve-
deam cu număr pe tricou. 
„Ba, bine că nu”, rosti el, în-
tre două răsuflări. Dar, mă 
voi muta aici. Buftea e un 

loc de aur. Spațiile citadine 
îngrijite, vecinătatea lacului 
și, mai ales, oamenii”. 

Apoi, a clipit într-un 
fel și a continuat cu umor: 
„Fii însă atent la argumen-
tul suprem! Orașul ăsta dă 
cu-adevărat tonul anotim-
purilor. Iar de câțiva ani, 
competiția „Pegas Duatlon 
Buftea” e reperul primăveri-
lor mele. Nu mai am încre-
dere în calendar. Vremea e 
capricioasă și are mofturi 
extreme. Deci, pentru mine, 
dacă e duatlon, cu certitudi-
ne că primăvara și-a instalat 
pe deplin forțele vitalității. 
Înțelegi? Pa! Am plecat”...   

Și, într-o clipă, a 
dispărut. Am rămas cu o 
carte de vizită în mână.

Probe și categorii 
de concurs

„Pegas Triatlon Club”, 
organizatorul competiției, a 
fost permanent la fața locu-
lui, prin președ. Tudor Buțu, 
vicele Cosmin Rogovea-
nu și membrii asociației. Ei  
s-au ocupat de toate de-
taliile evenimentului. Co-
organizator a fost Primăria 
orașului, condusă de Ghe-
orghe Pistol, Consiliul Lo-
cal, cărora li s-a alăturat  
Federația Română de Tria-
tlon (FRTRI), reprezentată 
de președ. Peter Klosz.

Probele pentru sporti-
vii maturi au măsurat 5 km 

de alergare, apoi 20 km la 
ciclism și 2,5 km, din nou, 
pentru alergare. Categori-
le de concurs au fost: Open 
individual fem./masc. și 
Ștafete fem., mixt și masc. 

Clasificarea pe vârste a 
cuprins: cadeți (14-16 ani), 
juniori (17-19 ani), apoi, la 
diferențe pe grupe de 5 vâr-
ste - pentru ceilalți competi-
tori (de la 20 de ani la pes-
te 60).

Crosul copiilor 
Bineînțeles că starturi-

le celor mai mici concurenți, 

copiii, au determinat cele 
mai aprige și susținute încu-
rajări din partea galeriilor de 
suporteri. Au arătat o mare 
însuflețire toți competito-
rii de peste 3 ani, unii chiar 
au fost însoțiți pe traseu de 
părinții lor. Iar medaliile cu-
cerite s-au alăturat pungilor 
cu dulciuri și sucuri naturale 
de fructe. 

Alte detalii 
COSMIN ROGOVEANU 

a precizat: „Cu o zi înaintea 
competiției, ne-am organi-
zat în Capitală pentru a asi-

gura înscrierile și preluarea 
kit-urilor de concurs de că-
tre concurenții bucureșteni 
și din țară.  Iar la Buftea, 
pentru localnici.  

«Pegas Triatlon Grup» 
s-a bucurat de sprijinul Pri-
măriei orașului Buftea  (co-
organizator), în special a 
edilului său Gheorghe Pis-
tol, cărora și s-a alăturat Fe-
derația Română de Triatlon 
(FRTRI), cu președ. ei, Pe-
ter Klosz.   

Am avut un parteneri-
at notabil cu Palatul Știrbey, 
Tipografia Silkat și, iată, 
Jurnalul de Ilfov o prezență 

nelipsită de la evenimen-
tele noastre. Apoi, am fost 
susținuți de firmele Sloop, 
Gold Nutrition, Tentsile, ca-
re au oferit premii în produ-
se și vouchere. 

Pe această cale, le 
mulțumim tuturor pentru 
sprijin”. 

PETER KLOSZ a amin-
tit că: „Duatlonul de la Buf-
tea este prima competiție 
cu care deschidem sezonul 
anului. De aceea, este foar-
te important să aflăm și ni-
velul de pregătire al sporti-
vilor din lotul național, că-
rora federația noastră le va 

finanța participarea în con-
fruntările internaționale”. 

Cuvinte calde, 
onorante

GHEORGHE PISTOL, 
edilul orașului, ne-a decla-
rat: „Ne bucurăm că au ve-
nit la această competiție 
națională atât de mulți spor-
tivi. Ea a fost inițiată de Aso-
ciația «Pegas Triatlon Grup», 
alături de care  noi, primă-
ria, suntem coorganizatori. 
E minunată opțiunea lor de 
a concura  în orașul nostru.  
Finalitatea competiției este 

să încurajăm mișcarea fizică 
pentru întărirea sănătății, să 
dezvoltăm spiritul de com-
petiție și fair-play.  Orica-
re asemenea eveniment are 
părți bune. Mă refer la bu-
curie, la relaxare. Dar, este 
adevărat și faptul că întâl-
nim momente neașteptate, 
de tensiune, cu răsturnări de 
situații, cu pronosticuri bine 
anticipate sau nu. Dar, în fi-
nal, toate au ca rezultat o 
experiență inedită, cu trăiri 
speciale, adică un spectacol 
puternic emoțional și pe ca-
re îl dorim persistent, în me-
moria tuturor”.

Sâmbătă dimineață, 28 aprilie, până la amiază, 
Buftea a fost gazda remarcabilă a unei competiții 
sportive de excepție. „Duatlon Buftea” și-a 
împlinit vocația tradiției și a ajuns la cea de a V-a 
ediție, extrem de animată. Bucuria sutelor de 
oameni a umplut spațiul primăvăratic citadin. 
În oraș au sosit concurenți profesioniști sau 
amatori de toate vârstele – copii, tineri, maturi, 
însoțiți de rude, prieteni, suporteri, alături de 
echipe de voluntari, organizatori și  notabilități 
ale localității. Edilul Gheorghe Pistol, împreună cu 
vicele Alexandru Vaida și consilieri locali, au făcut 
bunele oficii de amfitrioni pentru toți participanții.

La Buftea a strălucit  
a V-a ediţie a „Pegas Duatlon” 

ORAȘUL CARE TRANSFORMĂ  
PASIUNEA ÎN CAMPIONI

Start în proba la care au concurat  
și campionii noștri consacrați

Concurenților li se prezintă configurația traseelor În zona de tranziție

Gheorghe Pistol, edilul orașului gazdă, între copiii sportivi

Primarul Gheorghe Pistol și vicele Alexandru Vaida

Demo a copiilor gimnaști de la  
AS Voința, conduși de prof. Ion Tudusciuc

Peter Klosz Cosmin Rogoveanu

Primele duatloniste campioane (de la st. la dr.): Andreea Bobîrnac 
Matei (loc II), Antoanela Manac (loc I) și Dayana Budișan (loc III)

 Campionii noștri: Ciprian Bălănescu (mijl.) 
Daniel Attila (dr.) și Damian Bogran (st.)

Pe podium, câștigătorii 
categoriei Open masc. 

Sportivii au fost medaliați la sosire

 Cei mai mici campioni, premiați de vicele Alexandru Vaida

Trofee pentru echipa de ștafetă mixt

Pe podium, echipa de ștafetă fete

Jandarmii au supravegheat  buna desfășurare a 
evenimentului: lt. col. Florin Voicu – șef dispozitiv, mr. Marius 
Dumitrescu, plt. maj. Ionuș Șofelea și Claudiu Badea

Componenți ai „Invictus Team Romania”, care au participat  
la duatlon (de la st. la dr.): lt. col. Nicolae Grigore, plt. adjutant princ. 
Adrian Toader și plt. maj. Cătălin Pîrvu 


