
 

Antoanela Manac şi Andreea Bălan, pregătite pentru startul Campionatului 

Mondial de Triatlon 

 

Bucureşti, 17 septembrie, 2015 –  Triatlonistele Antoanela Manac şi Andreea Bălan vor lua 

startul mâine la Campionatul Mondial de Triatlon, de la Chicago. De altfel, cele două 

sportive  din România s-au calificat în premieră, la o competiţie de nivel  mondial. 

Antoanela Manac ( 20 de ani), legitimată la clubul sportiv CS Atena Constanţa, va concura la 

categoria  Under 23, iar Andreea Bălan (18 ani), legitimată la Olimpia Bucureşti, va lua starul 

la Junioare. 

 

„Pentru mine este prima competiţie la care particip la senioare şi primul campionat mondial. 

Am şi emoţii, am şi mari aşteptări, vreau să termin cursa cu bine:  înot 1,5 kilometri, am 

traseu de bicicleta 40 kilometri , şi apoi alerg încă 10 kilometri. Sunt nerăbdătoare să 

concurez alături de sportive din întreaga lume pentru că până la acest concurs am întâlnit 

numai europence”, spune Antoanela Manac.  

 

La rândul ei, Andreea Bălan, declară: „Este prima mea competiţie în compania triatlonistelor 

din afara Europei, de aceea mă bucur să trăiesc momentul, să învăţ mult din tot ce se va 

întâmpla aici, la campionatul mondial, şi să fac cea mai bună cursă de până acum”.  

 

„Nu plecam cu emoţii, ci cu un imens sentiment de satisfacţie şi  bucurie  pentru că această 

calificare nu este o surpriză, ci o consecinţă firească a muncii constante, a perseverenţei şi 

hotărârii Andreei”, afirmă Marius Grigore, antrenorul ei.  “Rolul meu, în calitate de antrenor, 

este acela de a merge umăr la umar cu ea, de a o susţine şi încuraja, lucru pe care nu îl fac 

doar eu, ci o întreagă echipă de sportivi, antrenori, păriniţi, federaţie. De trei ani de când a 

început să practice tritlonul, Andreea se antrenează zilnic pentru a ajunge cea mai bună. 

Fiecare competiţie este pentru ea un pas înainte spre visul ei, spre visul olimpic. Până atunci, 

parcurge cu muncă şi tenacitate fiecare treaptă, îşi ia puterea din fiecare victorie şi merge 

mai departe”.  

 



 

 Antrenorul Antoanelei, Filip Grigorescu, completează: „Antoanela va participa pentru prima 

dată la o competiție mondială, după ce a reprezentat cu succes România la Jocurile 

Europene de la Baku. Această participare la campionatul mondial reprezintă o încununare a 

muncii pe care a depus-o în ultimii doi ani, alături de mine și de Răzvan Florea. Chiar dacă 

este primul an în care concurează în proba olimpică, Antoanela a progresat foarte mult și am 

toată încrederea că sportiva noastră e pregătită, motivată și dornică să facă față cu succes 

acestei uriașe provocări”. 

 „Concursul acesta este o experienţă atât pentru cele două sportive, cât şi pentru noi, 

Federaţia Română de Triatlon, pentru că este prima noastră participare la acest gen de 

competiţie. Pornim cu încredere, iar obiectivul este acela ca sportivele noastre să se claseze 

în jumătatea superioară a clasamentului în cadrul categoriei lor de vârstă”, încheie Peter 

Klosz, secretarul general al Federaţiei Române de Triatlon, oficialul care însoţeşte delegaţia 

română la Chicago.  

Campionatul Mondial de Triatlon se  desfăşoară în perioada 15 – 19 septembrie, la Chicago, 

unde cei mai buni 150 de sportivi din lume se vor întrece pentru titlul de campion mondial al 

categoriei lor de vârstă.  

 

Mai multe detalii disponibile pe www.frtri.ro şi www.chicago.triathlon.org 
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