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eCHiPA De POlO Pe APĂ  
A ROMÂNiei S-A CAliFiCAT lA 
OliMPiADĂ DuPĂ 16 ANi De 
ABSeNȚĂ. AFlAȚi ÎN ACeeAŞi 
GRuPĂ Cu MARile FAVORiTe  
lA TiTlul OliMPiC, CĂPiTANul 
COSMiN RADu Şi BĂieȚii lui 
ŞTiu MAi BiNe CA ORiCiNe 
CuM e SĂ luPȚi ÎMPOTRiVA 
TuTuROR. ÎMPOTRiVA 
CONDiȚiilOR, A lOGiSTiCii Şi, 
MAi AleS, A iNDiFeReNȚei 
CelOR DiN JuR. 
DE DIANA-FLORINA COSMIN
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u patru ani în urmă, cu ocazia 
Jocurilor Olimpice de Vară de 
la Beijing, Asociația de Polo pe 
Apă a Statelor Unite ale Americii 
lansa, timp de o lună încheiată, o 
campanie națională care avea să 
scrie istorie. Sloganul care însoțea 
vizualurile: „Cel mai intens sport 
din Beijing. Dar tu vezi doar jumă-
tate din el!”. Un adevăr adesea 
trecut cu vederea, având în vedere 
că partea realmente palpitantă 
din spatele paselor și golurilor din 
bazin se desfășoară acolo unde 
publicul nu are acces: sub apă. 

„Ce pumni, ce picioare, ce lupte se dau acolo”,  
râde Cosmin Radu (31 de ani), căpitanul naționalei de polo 
pe apă a României, iar Andrei Iosep (34 de ani), care joacă pe 
poziția de extremă în lot, completează, mucalit: „Da, dar nu 
se compară cu fetele... acolo să vezi lovituri”. După care râde: 
„Dar le și place, e parte din farmecul jocului”. 

Deși pentru un neavizat lucrurile par destul de simple, 
polo pe apă este un sport dur, de forță, cu deosebirea că efor-
turile și întreg travaliul unui meci nu se văd de către publicul 
larg decât la olimpiadă și la mondiale, unde sunt montate 
camere subacvatice. În rest, vizibilă este doar jumătatea de 
deasupra apei, adesea destul de statică. „Un meci de polo va 
fi întotdeauna mai puțin spectaculos la televizor decât pe 
viu”, recunoaște Cosmin. Tocmai de aceea, în ultimii ani 
s-au făcut schimbări importante în materie de reguli la nivel 
internațional, în încercarea de a-l dinamiza și de a-l face, 
implicit, mai atractiv pentru publicul larg. „Polo-ul actual e 
mult mai puternic decât acum 20 de ani”, crede și Andrei. „La 
cât de calm se juca pe-atunci, o echipă din anii ’90 ar fi probabil 
spulberată după regulile din ziua de azi.” Ca dovadă, cu două 
decenii în urmă meciurile se încheiau cu scoruri „cuminți” – 2 
la 1, 3 la 2 – în timp ce, în prezent, vorbim de finale unde tabela 
vede ușor un 15 la 14 sau 16 la 13.  

„E un fel de wrestling în apă”, râde Andrei Iosep, dar 
gluma e glumă doar pe jumătate. Dacă polo pe apă este un 
sport eminamente fizic, de forță și dinamică, echipa Româ-
niei este un exemplu bun pentru cum ar trebui să arate niște 
jucători, aproape toți cei 13 sportivi români privind lumea 
„de la înălțime”: Cosmin Radu are 1,94 („1,947”, cum ține să 
precizeze, în glumă, „deci aproape 1,95”), Andrei Iosub 1,97, 
iar recordul îl deține fundașul Andrei Bușilă, cu 2,03 metri 
înălțime. Coordonatele fizice sunt esențiale în polo, firește pe 
lângă voința de a munci câteva ore bune în fiecare zi și ceea ce 

se numește, generic, talent. Respectiv acea sumă de calități 
specifice care să te ajute să fii un pic mai deosebit decât ceilalți, 
una dintre cele mai importante fiind capacitatea de a avea 
imaginea de ansamblu: să înoți bine, să fii rapid (mai ales când 
nu te ajută calitățile fizice atât de mult, viteza este esențială), să 
tragi bine la poartă, să ai viziunea jocului în orice moment și, 
da, să poți face toate astea la un loc, în fiecare secundă. „Până 
nu pui mâna pe minge nu vei înțelege niciodată”, îmi explică 
Cosmin. „Ca jucător, nu ai cum să-i explici cuiva ce înseamnă 
efortul tău din bazin.” Atât el, cât și Andrei au pus mâna pe 
minge de mici copii. Pe Cosmin l-a dus tatăl său la un antrena-
ment de polo când avea 11 ani și i s-a părut interesant faptul că 
se jucau cu mingea în apă. Era diferit și părea foarte distractiv. 
„M-au păcălit, pentru că doi ani după aceea nu am mai văzut 
mingea în fața ochilor”, râde el acum, amintindu-și de începu-
turile în polo, iar Andrei îl completează: „Ba nu, eu am văzut 
mingea încă din prima zi de antrenament, apoi ne-au luat-o 
tot pentru vreun an-doi”. 

În polo, primii ani sunt pentru deprinderea înotului la 
un nivel suficient de ridicat pentru nevoile jocului. Abia apoi 

Cosmin Radu (stânga) 
şi Andrei Iosep.
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Pentru jucătorii din echipa națională nu există, de altfel, vreo 
demarcație clară între polo și viața de zi cu zi. „Viața mea se 
învârte în jurul polo-ului”, recunoaște Cosmin. „Orice altceva, 
fie Paște sau Crăciun, se organizează în funcție de programul 
pe care îl am la polo.” De când a apărut știrea că echipa s-a cali-
ficat la Olimpiadă, băieții au început să fie băgați mai mult în 
seamă ori, mai bine spus, să fie băgați în seamă pentru prima 
oară. În publicațiile sportive de la noi, polo aproape că nu 
există, la fel ca toate celelalte sporturi care „nu sunt fotbal”. 
Totuși, pentru Cosmin Radu și restul echipei, nu acesta este 
gândul cu care sar în bazin în fiecare zi (la cele două antrena-
mente, de dimineață și de seară). „Ne mai punem problema 
uneori, dar suntem obișnuiți”, rezumă el. „Nici cei de dina-
intea noastră n-au fost mediatizați, așa că nu e nimic ieșit din 
comun.” Astfel că preferă să-și facă treaba,  în liniște, conștienți 
că, în țara noastră, sportul în general este un fel de copil vitreg. 

Prea puțini cunosc, pe și mai puțini îi interesează cu 
adevărat, iar majoritatea nici nu au auzit de lucruri elemen-
tare. Cum ar fi faptul că, anul acesta, are loc o Olimpiadă. 
La Londra. „Am fost săptămâna trecută în Centrul Vechi”, 
își amintește Cosmin, „iar Andrei a avut ideea să întrebe o 
chelneriță dacă știe unde are loc Olimpiada anul ăsta.” O fată 
tânără, modernă, care auzise cu siguranță de internet și de 
Facebook, dar care habar nu avea, după aproape patru ani de 
când a apărut știrea, că englezii se pregătesc de Olimpiadă. 
Cu atât mai puțin că și România are niscaiva reprezentanți 
pe-acolo. Ce așteptări poți să mai ai atunci, fără bazine, cu 
mediatizare zero și într-o țară în care performanța sportivă 
este tratată tot mai mult ca o curiozitate bună pentru un colț 
de pagină în săptămânalele mondene? Totuși, băieții nu se 
plâng. Se află între primele 12 echipe ale lumii și asta e sufi-
cient, deocamdată. Ce ar fi fost, însă, dacă aveau condițiile 
necesare? Andrei râde: „Cred că ne-am descurcat binișor și 
așa, fără nimic”. Iar Cosmin, îl completează, mai în glumă, 
mai în serios, „Dacă ne-am descurcat și-așa, Doamne ferește 
să fi avut și condiții mai bune!”.§
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