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De altfel, meritul 
acestor realizărisedato-
reazăînprimulrândspri-
jinuluipecareautoritățile
locale,primarul șiConsi-
liullocal,îlacordăpregă-
tirii sportive a copiilor și
tinerilordincomună.

Prinurmare,amdorit
să aflămmaimulte des-
preceledouăsportiveși
ne-am deplasat la Sna-
gov.

Cu șahista Andreea
Cristina Năstase ne-am
întâlnit în biroul prima-
ruluiMarianOancea.Ve-
nise cu o sacoșă plină
decupeșimedalii, rodul
performanțelorsale.

Andreea, multiplă 
campioană

AndreeaCristinaNăs-
taseare18ani,atermi-
nat Liceul „Ioan Petruș”,
dinOtopeni,șidoreștesă
urmezecursurilefacultății
de robotică, din cadrul
Universității Politehnice
din București. La aceas-
tă vârstă a acumulat un
ELO de 1.953 puncte și
este candidat de maes-
tru. Face parte din lotul
național de juniori și es-
te antrenată de Grigore
Nicolae Petre, maestru
internațional.

Andreea a fost legi-
timată de mama sa, Li-
viaNăstase,laCSVoința
la vârsta de 5 ani și ju-
mătate, pentru că aco-
loera și fratele său,Ro-
bert,cutreianimaima-
redecâtea.„Euconsider
căuncopilcareîncepesă
practice un sport anume
sau simteoatracție față
de matematică, fizică,
șah,înotestecumvaîntâi
împinsdepărinți.Deace-
eavreausă-imulțumesc

mamei mele că a stat
mereu pe capul meu să
învățșah.

La început, nu știam
nici măcar denumiri-
le pieselor de șah. Când
l-amauzitpefratelemeu
spunând «nebun», l-am
pârâtmameicăvorbește
urât!

La începutnu înțele-
geam care este scopul
jocului șinucredeamcă
amvreoșansă...Dar îmi
doream să perseverez.
Mă copleșeau emoțiile,
nu înțelegeam,voiamsă
renunț. Apoi, încetul cu
încetul, am început să
particip la turnee, unde
luam mai mereu premii
pentrucelmaimicparti-
cipant, ceea ce-l enerva
pefratelemeu,pentrucă
el nu primea niciun pre-
miu,cănueramic.Cred,
totuși,căpremiileacelea
m-au stimulat să încerc
săiauunpremiu«pebu-
ne»,pentrumeriteleme-
le și nu pentru că eram
cea mai mică”, ne-a po-
vestitAndreea.

Primul premiu i-a 
născut pasiunea 
pentru șah

Andreea mai spune
cășahuladevenitpasiu-
neaeidupăceacâștigat
premiulIIlaCampionate-
lenaționale, lacategoria
sub8ani.

„Aveamatunci6ani.
Am luat argint de do-
uăori,ladouădintrece-
le 4 probe – șah clasic,
blitz, șah rapid și dezle-
gări. Eu am luat la șah
clasicși lașahrapid. Iar
pentrucăam luatargin-
tul, am câștigat și drep-
tul de a merge la Euro-
pene, în Georgia. A fost

o experiență interesan-
tă,amcunoscutacoloco-
pii foarte bine pregătiți,
care mi-au demonstrat
ce însemnă cu adevă-
ratperformanța.Ceimai
mulți erau turci, cu ca-
re ne-am împrietenit,
iar apoi am jucat me-
ciuri amicale cu Turcia, 
la Izvorani, laComplexul
Olimpic.

Apoi,după2ani,am
reușitsăcâștigdouăme-
dalii de aur la Campio-
natulNațional,totlașah
clasicșilașahrapid.Ast-
fel,amfosttrimisălapri-
mele mele «Mondiale».
Darcumnupreaexistau
fonduri pentru a efectua
deplasarea, am ales să
particip la Campionatele
UniuniiEuropene, laMu-
reck,înAustria.Amparti-
cipatlaacestturneuvreo
treisaupatruani,pânăla
12ani,câtpermiteregu-
lamentul.Fiinduncampi-
onatmaimicuț,amreușit
să iau locul II la fete. A
fost primul meu succes,
chitcăeraunulmicuț”,își
aminteșteAndreea.
Performanțe după 
performanțe

„Am mai jucat un
turneu în Bosnia și
Herțegovina, la Campio-
natele Europene «scur-
te»,adicășahrapid,blitz
și dezlegări. Acolo, Ro-
bert, fratele meu, luase
primul loc la șah rapid,
iar eu eram foarte tristă
că nu câștigasem nimic.
Până când, în ultima zi,
cândaavutlocconcursul
deblitz,amcâștigatlocul
II,iarRobertloculI.Am
fostfoartefericită!

În anul 2013, am
câștigat2medaliideaur
la Naționale, la clasic și

rapid, o medalie de ar-
gint, la blitz și una de
bronz,ladezlegări.Înur-
ma acestor victorii, am
avut dreptul să parti-
ciplaMondialelecareau
avutlocînEmirateleAra-
beUnite, laAlAin-Du-
bai.Acoloamfostcazați
într-un campus universi-
tar foarte drăguț. Era în
preajma Crăciunului și
am prins una dintre ce-

letreiploicarecadacolo
într-unan.Mi-aducamin-
tecănoi, românii,defi-
ecaredatăcândmergem
launturneu,avempros-
tul obicei să ajungem
chiar în ziua în care în-
cepeconcursulșisăple-
cămînaintedeceremoni-
iledepremiere,pentrua
tăiadincosturi.Sprede-
osebire, concurenții turci
primeau de la membrii
delegației lor apă, su-
curi, stăteau la hoteluri
maibune, iarnoinupri-
meam nimic. Pe de al-
tăparte,aceastăsituație
îțiproducepuținăfericire
cândcâștigiîmpotrivalor.
Acolo au participat 150
decopii,iareuamreușit
săintruînprimii50.Eram
foarte fericită, pentru că
acolovincopiidinRusia,
dinChina,carenumaicu
asta se ocupă, acolo au
școlideșah,câte2-3an-
trenori,nivelullordepre-
gătire este foarte înalt”
ne-amărturisitAndreea.

Apoi, în 2015, spor-
tivaacâștigat locul II la
șahrapidșiblitz,laCam-
pionateleEuropene,iarîn
2017- loculIIcuechipa
RomânieilaCampionate-
leEuropenedeșahrapid.

Șahul, un sport în 
care se muncește 
intens

În luna august, An-
dreea va participa la
Campionatele Europe-
nedeȘahdelaBratisla-
va, iar în lunaoctombrie
laCampionateleMondia-
le care se vor desfășura
înIndia,laNewDelhi.

Pentru a atinge
performanța, un șahist
muncește din greu. An-
dreea povestește că
deseorioprinde11noap-
tea ca să repete varian-
te,zilnictrebuiesăefec-
tueze50dedezlegări,iar
de trei ori pe săptămâ-
nărezolvăzecidediagra-
melaclub.Laturnee,se
trezea dimineața, pentru
că, spune ea, era stre-
sată,urmapregătireade
concurs până la 12.00,
apoi masa, iar apoi din
nou pregătire până la
ora15.00,cândîncepeau
partidelepropriu-zise,ca-
reseputeauprelungipâ-
nă la orele 20.00, apoi,
dacă mai avea energie
trebuia să-și analizeze
partida împreună cu an-
trenorul.

creşte sportivi de elităSnagov, comuna care 

Comuna Snagov se mândrește cu mulți 
copii minunați, care performează în 
domeniul lor de activitate. Dintre aceștia, 
primarul Marian Oancea a dorit să ne 
prezinte două sportive care au reușit 
să câștige multe premii în competiții 
naționale și internaționale. Este vorba 
despre Andreea Năstase, legitimată la 
secția de șah a Clubului Sportiv Voința 
Snagov și Meda Grigore care practică 
kaiac-canoe la același club.

Andrei Dumitru S-a apucat de 
sport pentru că 
„era plinuță”

Meda Grigore es-
te o altă sportivă cu
performanțe, din Sna-
gov. Ea este canoistă la
CSVoințaSnagovșiprac-
ticăacestsportdetreiani
și jumătate.Într-untimp
atâtdescurt,eaareușit
să urce de multe ori pe
treptele podiumului la
Campionatele Naționale
dekaiac-canoe,iaracum
se pregătește pentru
Campionatele Mondia-
le de Juniori și Tineret,
deaceeaamvorbitcuea
printelefon.

În 2016, când avea
14 ani, era în clasa a
VIII-a a Liceului „Mihail
Kogălniceanu”, din Sna-
gov.Înacelan,eleviiau
fostvizitațidedoiantre-
nori de kaiac-canoe, în
căutaredesportivicuap-
titudinipentruacestsport
– Iulian Postăvaru șiMi-
tică Pricop. „M-am gân-
ditcăarfibinesăîncerc
acest sport, pentru că
eramunpicplinuțășinu
aveamce să fac înacea
vară acasă. M-am pre-

zentat la baza de antre-
namentșimis-aspussă
vin cu haine de schimb,
pentru că sigur o «să
fac baie». A doua zi m-
am dus cu schimburi și,
bineînțeles,amfăcutba-
iede20-30deori,pentru
că în canoe este foarte
greu să-ți ții echilibrul și
cădeammereudinbarcă.
Apoi, demine s-au ocu-
patdl.IulianPostăvaruși
dna. Sabrina Agapi. Du-
pă un an, am participat

la primul meu concurs
– Campionatul Național,
undem-amclasatpe lo-
culIII”,ne-apovestitMe-
daGrigore.

Meda Grigore, 
o speranță 
a sportului 
românesc

În anii următori,
performanțele s-au
înmulțit,sportivadinSna-
gov câștigândalte 8me-

daliideargint laCampio-
natele Naționale, la pro-
bele de 200, 500, 3.000
și4.000demetrilacanoe
simplu. Lor li s-au adău-
gat4medaliidebronz–la
200,500,și4.000deme-
triși2deaur–la200și
500 demetri. Apoi a ur-
mat selecția pentru lotul
național, unde s-a clasat
cuprimultimp,șiaplecat
la antrenamente la baza
delaBascov,lângăPitești.
„Aici am încercat dublul

cucolegameaTaniaViri-
jac,cucareamparticipat,
anulacesta,laCampiona-
teleEuropenedeJunioriși
TineretdinCehia,laRaci-
ce.Acoloamprinsfinalala
probelede500și200de
metri canoe dublu, unde
ne-amclasatpelocurile7,
la500mși 8, la200m.
Acummăpregătescpen-
tru Campionatele Mondi-
alepentruJuniorișiTine-
ret care se vordesfășura
laBascov,înperioada1-4
august,șiundevoipartici-
palacanoedublucuCasi-
anaModroiu”,ne-apreci-
zatMeda.

Școala, mereu pe 
primul plan

Eane-amaimărturisit
că, în ciuda programului
încărcat de antrenamen-
te,nuaneglijatșcoala,ba
dimpotrivă.„Mereuamlu-
atpremiilașcoalășisunt
premiantășiînprezent.În
clasaanouaamparticipat
laOlimpiadaNaționalăde
PregătireSportivăTeoreti-
că,undeamreușitsămă
clasez pe locul 7”, ne-a
spustânărasportivă.

Ozideantrenament
este foartesolicitantă, la
lotul național de la Bas-
cov. La 9.30, sportivii

iespeapăpână laorele
12.00,apoiurmeazăoju-
mătatedeorădealerga-
re.Dupămasa de prânz
și odihnă, la orele 16.00
se iese din nou pe apă
timpdeaproximativooră
și jumătate,apoiurmea-
ză antrenament pentru
forțășimobilitate,lasală.
„E un sport foarte greu,
în care trebuie să reziști
atât fizic, cât și psihic.
De asemenea, ai nevo-
iedemultechilibrucasă
stai înbarcă!Apoiene-
voiedeforță,îndemânare
și rezistență.Dar dacă-ți
placecefaci,trecicubi-
nepestetoate”,aafirmat
tânărasportivă.

Am întrebat-o ce
le-ar recomanda ea co-
piilorsăfacă.„Eui-așîn-
druma să facă un sport,
decâtsăsteaperețelele
de socializare, pentru că
astanu-idezvoltănicifi-
zic, nici psihic, iar spor-
tulesteunmijlocprinca-
resepotdezvoltafoarte
frumos,foartearmonios”,
ne-aspusMeda.

Concluzia a tras-o
primarulMarianOancea:
„Niște copii deosebiți,
amândoidinSnagov,co-
pii care ne aduc mare
cinsteșibucuriecomunei
noastre!”.

Meda Grigore, la antrenament

Echipajul de dublu, Virijac/
Grigore, la Campionatul 

European din Cehia, 2019

Meda (stg.), pe podiumul de 
premiere, cu antrenorul său

Andrea Năstase și 
fratele său Robert

Andreea Năstase, arbitru la 
concursul „Cupa Snagov”

Andreea Năstase, cu trofeele 
și Marian Oancea, primarul 
comunei Snagov
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