Scris de newsreporter pe 25 martie 2020, 15:20

Nadia Comaneci, mesaj din SUA: Imi este frica
Nadia Comaneci (58 de ani) a explicat pentru Libertatea cum isi petrece
timpul in Statele Unite ale Americii, intr-o perioada in care coronavirusul a
urcat SUA pe locul trei mondial la numarul de imbolnaviri. In acest context,
"Zeita de la Montreal" a marturisit ca ii este teama de raspandirea virusului.
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in plina expansiune a coronavirusului la nivel planetar, Nadia Comaneci a declarat pentru
Libertatea ca este bine si ca incearca sa fie activa, atat ea, cat si familia ei, in masura in care
respecta ordinele autoritatilor. „Suntem ca toata lumea, cu responsabilitatea de a evita contactul
cu cei din jur. incercam sa fim activi cum putem”, a inceput sa povesteasca una dintre cele mai
bune sportive ale secolului XX, care locuieste in Oklahoma City. „Zeita de la Montreal” a vorbit
apoi despre modul in care americanii fac miscare, afirmand ca nu este interzis sa te plimbi in
parc, daca respecti distanta de doi metri fata de ceilalti „Este OK sa iesi in parc sau sa mergi cu
bicicleta, dar trebuie sa se respecte distanta de doi metri fata de ceilalti ca sa nu se
raspandeasca virusul. Depinde si de oras sau de stat”, a explicat Nadia Comaneci. „Oricum, cam
fiecare are acasa un aparat gen bicicleta sau o banda de mers. Devenim creativi. Miscarea este
foarte importanta la sanatate”, a adaugat fosta mare gimnasta. Peste 44.000 de cazuri s-au
inregistrat in Statele Unite pana la acest moment, conform datelor oficiale furnizate de autoritati,
dar numarul evolueaza uluitor de rapid de la o zi la alta.
intrebata apoi deschis de Libertatea daca ii este frica de coronavirus, Nadia Comaneci a replicat
prompt: „Desigur. De raspandire. De aceea incercam sa ne facem partea noastra de
responsabilitate”. Dupa aceea, fosta mare gimnasta si-a spus pasul: „Sala noastra de gimnastica
este inchisa pentru public. Este inchisa de doua saptamani si va ramane inchisa pe o durata
nedeterminata”. Si a completat: „Cam tot este inchis, in afara de farmacii si de alimentare”. Eu si

sotul meu, Bart, fiind proprietari ai salii de gimnastica, o mai deschidem si o inchidem doar pentru
noi. Nadia Comaneci, pentru Libertatea: intrebata cum procedeaza cu mancarea, in actualele
conditii, Nadia Comaneci a raspuns: „Aici se comanda mancare pe aplicatii. Apoi, fie se trimite
mancarea acasa, fie este un loc amenajat special in „parking lot” (locul de parcare), unde stai in
masina si ei vin si iti fac livrarea, fie mergi tu personal”. „Sunt anumite ore speciale pentru varste
diferite”, a mai afirmat fosta gimnasta pentru Libertatea.
CV
Nadia Comaneci Nadia Comaneci s-a nascut pe 12 noiembrie 1961 in Onesti, judetul Bacau si a
inceput gimnastica la sase ani, cu antrenorii Martha si Bela Karoly, care ulterior au emigrat in
Statele Unite ale Americii. in palmaresul Nadiei Comaneci se regasesc cinci medalii olimpice de
aur, doua de aur la Mondiale si noua de aur la Europene, a informat Agerpres. Nadia Comaneci
la Montreal, in 1976 A fost supranumita ”Zeita de la Montreal” dupa ce, la Jocurile Olimpice de la
Montreal din 1976, a obtinut titlul olimpic absolut, cucerind trei medalii de aur (la individual
compus, barna si paralele), una de bronz (sol) si argint cu echipa. La Montreal 1976, Nadia
Comaneci a devenit prima gimnasta din istorie careia i s-a acordat nota 10 intr-un concurs (de 7
ori). Nadia Comaneci este casatorita cu fostul gimnast Bart Conner si are un baiat, Dylan, nascut
pe 3 iunie 2006. Fosta campioana este stabilita in Statele Unite ale Americii, la Oklahoma City,
unde detine o academie de gimnastica impreuna cu sotul sau.
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