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16. Oameni
PORTRET��� de Alina Stan

Singura ie�eanc� din Lotul Na�ional de Mountain 
Bike (MTB), Ana este bucuroas� c� a descoperit 
pân� la 23 de ani ce îi plece s� fac�: ciclism

pro� l
N�SCUT�
��  28 iunie 1986, Ia�i

Ana Condurache: 
„Norocul
�i-l faci singur�“ 

EDUCA�IE
��  Facultatea de Geogra� e 
�i Geologie- Sec�ia 
Geogra� e-German�

EXPERIEN��
��  membr� a Lotului 
Na�ional de MTB

FAMILIE
�� nu are fra�i,
îns� compenseaz�
veri�oara Mara 

Cati, în una
din drume�iile cu 

prietenii

C
iclismul este pen-
tru Caterina Ana 
Condurache, Cati 
cum îi spun priete-

nii,  un stil de viaţă prin ca-
re a reuşit să cunoască locuri 
şi oameni interesanţi. În co-
pilărie tânăra visa să ajungă 
prinţesă sau cântăreaţă, însă 
călătoriile la munte cu fami-
lia i-au îndreptat paşii spre 
natură şi sport. 

„Iubesc faptul că practi-
când ciclismul am ocazia 
să cunosc mai bine Româ-
nia. Sunt atâtea locuri de 
văzut, atâţia munţi de cuce-
rit ”, spune Cati. Tânăra cre-
de că prin sport a învăţat să-
şi atingă idealurile, nu con-
sideră că există diferenţe în-
tre cei care practică ciclis-
mul şi că oricine poate face 
ce-şi doreşte. 

„Nu cred că există spor-
turi masculine şi feminine, 
în fond suntem oameni cu 
toţii şi avem aproape aceleaşi 
forţe şi aspiraţii, nu e adevă-
rat că suntem mai slabe de-
cât baieţii”, explică Cati. 

 „Sunt mândr� c� am 
prieteni adev�ra�i”
Cati se consideră un om pu-
ternic, căruia nu-i lipseşte 
ambiţia atunci când vrea 
un lucru cu adevărat. Tână-
ra crede că peste câţiva ani 
va fi tot în Iaşi. 

„Sunt bucuroasă că am 
descoperit ce îmi place cu 
adevărat să fac, sunt mân-
dră că am mulţi prieteni 
adevăraţi. Peste zece ani 
mă văd aici, în Iaşi, cu mai 
multă experienţă, mai mul-
te medalii, având un servi-
ciu activ, bine plătit”, spu-
ne Cati. 

Tânăra practică un sport 
costisitor, dotările unei bici-
clete putând ajunge şi la că-

ce-i place
�� Caterina ador� s� 
mearg� cu bicicleta prin 
p�dure, s� asculte muzic� 
rock �i simfonic�. Printre 
preferin�ele culinare se 
num�r� salata de fruncte 
�i pizza. La capitolul 
hobby-uri tân�ra a bifat 
desenul, cititul, sportul �i 
drume�ia. 

ce nu-i place
�� Tân�ra este întristat� 
de faptul c� ie�enii folo-
sesc ma�ina �i pentru cele 
mai mici deplas�ri, în con-
di�iile în care o biciclet� 
i-ar putea ajuta s� ajung� 
mai repede la destina�iile 
propuse. Mai mult, Cati 
crede c� a disp�rut  ideea 
de solidatitate cu natura. 
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Întreb�ri
�i r�spunsuri
�� De ce crezi c� nu 
sunt atât de mul�i ie�eni 
intersa�i de ciclism?
E vorba de educa�ie, de ce 
v�d oamenii în jurul lor, de 
mediatizarea �i de sus�inerea 
acestui sport. Dac� la Ia�i nu 
exist� un club serios, dac� 
oamenii folosesc ma�ina 
zilnic �i tra� cul e groaznic, 
unde mai încape ideea de 
via�� activ�, de solidaritate 
cu natura?

��De unde g�se�ti 
resursele materiale pentru a 
te perfec�iona?

La nivelul la care sunt m� 
descurc din resursele proprii 
�i m� mul�umesc cu ce îmi 
ofer� clubul. Dac� voi avansa 
, voi primi ce îmi trebuie.

�� Ai vreun model uman 
care te inspir� în ceea ce faci?
Este un mare ciclist în 
România de care pu�ini �tiu, 
Eduard Novak, din Miercu-
rea Ciuc, un om deosebit 
care anul acesta a luat locul  
al doilea la Olimpiada de 
Paraciclism. M� inspir� 
pentru c� e foarte modest, 
sociabil, deloc „cu nasul pe 
sus“, are familie, lucreaz� �i, 
în acela�i timp, e foarte bun 
ca sportiv. 

La noi, dac�
nu e�ti fotbalist, 
nu ai alte
�anse s� faci
o carier�
Ana
Condurache

teva mii de euro. „Da, 
este costisitor, ca toa-
te sporturile pe care 
vrei să le faci la nivel 
înalt, dar merită. De-
cât să cheltui banii 
pe tot felul de nimi-
curi , mai bine eco-
nomisesc pentru 
o excursie cu pri-

etenii pe coclauri bucovi-
nene”, susţine tânăra. Cati 
crede omul, ciclistul, con-
tează mai mult decât bici-
cleta, chiar dacă piesele fac 
diferenţa uneori.  

Vrea s� ajung� în Asia
În prezent tânara reprezin-
tă Iaşiul în Lotul Naţional 

de MTB. „Din Iaşi nu mai 
este nimeni în lotul naţio-
nal pentru că aici nu există 
un club de ciclism, o ruşine 
pentru un oraş atât de ma-
re! În alte ţări, acest sport 
este mai bine cotat. La noi, 
dacă nu eşti fotbalist, nu ai 
alte şanse să faci o carieră”, 
afirmă sportiva. 

Cati îşi propune pentru 
acest an să se antreneze în 
pădurile din apropierea Ia-
şiului. Din primăvară ur-
mează să plece în cantona-
ment la Târgu Mureş. 

„În acet an îmi propun 
să recâştig campionatele 
de marathon şi MTB şi să 
urc pe podium la campio-
natele de şosea. Va fi mai 
greu decât anii trecuţi, de-
oarece voi avea o concuren-
tă foarte serioasă”, explică 
Cati. Printre ţările pe care 
sportiva ar vrea să le vizi-
teze într-un tur de ciclotu-
rism se numără Mongolia 
şi Rusia. 

teva m
este c
te sp
vrei 
înalt
cât 
pe t
cur
no
o 

16_ADS Iasi_24ian.indd   1616_ADS Iasi_24ian.indd   16 1/23/2009   9:18:40 PM1/23/2009   9:18:40 PM


