
 

 

Campionatele Europene – Bremen 2010 

 

Intre 16 şi 18 aprilie 2010 au avut loc Campionatele Europene de Gimnastică 
Ritmică la Bremen (Germania). Componenţa delegaţiei de gimnastică ritmică a 
Romaniei a fost următoarea: 

• Irina Deleanu – membru al Comitetului Tehnic al Uniunii Europene de 
Gimnastică 

• Maria Gîrbă – arbitru 
• Diana Văleanu, Hermina Dohotariu, Francesca Baciu – componentele 

echipei de Junioare 
• Alexandra Piscupescu – senioară 
• Elena Vlad, Adriana Bujor – antrenori 
• Cătălin Manu – şef de delegaţie 

La categoria Junioare, componenţa iniţială a echipei a fost următoarea: 

- Alexandra Duman (13 ani) 
- Francesca Baciu (13 ani) 
- Diana Văleanu (14 ani) 
- Hermina Dohotariu (14 ani) 

Datorită unor probleme medicale, sportiva Alexandra Duman a întrerupt 
antrenamentele, componenţa finală a echipei de Junioare la aceste Campionate 
Europene fiind: 

- Francesca Baciu (cerc) 
- Diana Văleanu (minge şi măciuci) 
- Hermina Dohotariu (coardă) 

Chiar dacă timpul de pregătire a fost scurt (ianuarie-aprilie 2010), echipa de 
Junioare s-a clasat pe locul 12 din 33 de ţări participante. 



La individual, Hermina Dohotariu a obţinut la coardă locul 13 (22,750), 
Francesca Baciu locul 10 la cerc (23,250), iar Diana Văleanu locul 8 la minge 
(23,750) ceea ce a însemnat şi singura calificare a echipei noastre într-o finală 
şi locul 14 la măciuci (22,550). 

La categoria Senioare, au avut dreptul de participare la aceste Campionate 
Europene doar primele 20 de gimnaste calificate în C.E. de la Baku. Romania a 
obţinut un loc pentru a participa la aceste C.E. prin Irina Lalciu calificată pe locul 
19. 

Anul acesta, Romania a fost reprezentată de Alexandra Piscupescu prin care s-
a înregistrat un progres de 4 locuri faţă de anul trecut, ea clasificandu-se la 
aceste C.E. pe locul 15 în elita gimnasticii ritmice. 

Punctajele obţinute la C.E. au confirmat rata de progres înregistrată pe 
parcursul primei perioade competiţionale a anului (ianuarie-aprilie 2010): 

- Moscova (locul 21 cu 91,725  : 23,925 (coardă) 23,750 (cerc) 21,050 
(minge) 23,000 (panglică) ) 

- Debrecen (locul 17 cu 94,30 : 24,250 (coardă) 24,400 (cerc) 20,850 
(minge) 24,800 (panglică) ) 

- Bucureşti - Cupa Irina Deleanu (locul 1 cu 103,20 :  26,025 (coardă)  
25,400 (cerc)  25,875 (minge)  25,900 (panglică) ) 

- Belgrad (locul 1 cu 107,275 : 26.900 (coardă)  26.725 (cerc)  27.200 
(minge)  26.450 (panglică) ) 

- Campionatele Europene Bremen (locul 15 cu 102.150 : 25,650 (coardă) 
25,200 (cerc)  25,650 (minge)  25,650 (panglică) ) 

  


