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Campionatul European DiaEuro 2015 - Cluj-Napoca
Jucătorul PAUL IOVESCU, de la Mureșana Mândruloc,
a reprezentat comuna Vladimirescu la această competiție
Diabetul zaharat este o boală
cronică și afectează la nivel global un număr impresionant de
persoane. Diabetul zaharat
poate duce la deces din cauza
complicațiilor sale. România
este pe locul 2 în Europa, după
Turcia, la numărul persoanelor
care suferă de diabet. Una dintre principalele metode de prevenție și tratament este activitatea fizică, alături de un regim
alimentar corespunzător.
Activitatea fizică aduce beneficii la nivelul aparatului cardiovascular, osteo-articular, muscular, dar și asupra tonusului
psihic, reducând riscul apariției
depresiei și favorizând interacțiunile sociale.
Datorită
progreselor
din
domeniul medical, persoanele
cu diabet zaharat pot face sport
de performanță, obținând rezultate notabile ce duc la integrarea acestora în societate, doborând barierele ridicate de indiferența și discriminarea persoanelor din jur.
Echipa de fotbal a României prezintă trofeul ediției 2015 a Campionatului European DiaEuro.
În față, al doilea de la stânga, Paul Iovescu, component al echipei Mureșana Mândruloc

Orașul Cluj-Napoca a găzduit, timp de o
săptămână (în perioada 19-26 iulie, la Sala
Polivalentă), Campionatul European de
Fotbal al Persoanelor cu Diabet. DiaEuro
este un eveniment organizat din dorința de a
demonstra că și persoanele cu diabet pot face
sport de performanță și că persoanele cu diabet se pot implica în aceleași activități ca și
persoanele fără diabet.
Prima ediție a competiției europene a avut
loc în Ucraina (2012), au urmat Croația
(2013) și Ungaria (2014). Ediția din
Ungaria a fost câștigată de echipa României:
Dia România. Ca urmare a acestei reușite,
României ia revenit onoarea de a organiza
DiaEuro 2015.
Pentru ediția DiaEuro 2015, echipa
României a început preselecția în noiembrie
anul trecut, efectuând un antrenament în fiecare lună. În total au avut loc nouă cantonamente în care s-au disputat 30 de meciuri de
pregătire, totul pentru a se pregăti pentru
această competiție și a-și apăra titlul de campioană, câștigat anul trecut în Ungaria. Au fost
și cazuri de hipoglicemii, dar avem grijă de fiecare caz în parte, echipa având un doctor la
dispoziție. Toți jucătorii din echipa noastră au
diabet de tip 1, insulino-dependent, dar pe
perioada antrenamentelor jucătorii au învățat
să-și controleze glicemiile”, a declarat Cristina
Maria Petruţ.
Este un eveniment unic, nu numai pentru
diabetul românesc, ci și pentru sportul românesc. Când îi vedem pe acești tineri jucând fotbal, ne dăm seama că, de fapt, ceea ce face
Messi nu e ceva nemaivăzut. Noi, medicii, pledăm pentru ideea că diabetul nu e o boală, ci
o condiție. Trebuie să trăiești viața ca și când
nu ai avea diabet, a declarat președintele
Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli
Metabolice, conf. Ioan Andrei Vereșiu.
Vrem să îi încurajăm pe acești tineri să
practice în continuare sport. Diabetul nu e o
barieră pentru sport și nu ne împiedică să ne

realizăm visele. Oamenii cu diabet pot juca
sport de performanță, de aceea este importantă competiția Dia Euo, nu este vorba doar
despre sport. Discriminarea o găsim peste tot
în Europa, sub forme diferite. Dia Euro credem
că ajută la diminuarea discriminării. E o
plăcere pentru mine și pentru echipa
Portugaliei să fim aici, a precizat președintele
Federației Internaționale de Diabet, regiunea
Europa, Joao Nabias.
La ediția din acest an a DiaEuro 2015 sau înscris, pe lângă România, reprezentantele a altor 15 state: Belgia, BosniaHerțegovina, Bulgaria, Croația, Italia,
Kazahstan, Polonia, Portugalia, Rusia,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina,
Ungaria și Uzbekistan.
România este în al doilea an consecutiv
campioană europeană, după ce și anul trecut
a obținut trofeul. Atât anul trecut, cât și în
acest an, antrenorul echipei naționale a diabeticilor români este Sorin Mocanu! Finala de la
Cluj-Napoca a fost urmată de o ceremonie de
premiere la care au participat toate cele 16
echipe din concurs.
Dați-mi voie să vă mulțumesc în toate limbile țărilor participante. Vă felicit pentru spectacolul minunat pe care l-ați oferit zilele acestea, a declarat Ioan Andrei Vereşiu,
Preşedintele Federaţiei Române de Diabet,
Nutriţie şi Boli Metabolice.
Pe lângă titlul de campioană obținut de
România și cel de vicecampioană oferit
Ungariei, au mai fost acordate premii pentru:
cel mai bun jucător (Croația), cel mai bun
portar (Slovenia), cea mai fair-play echipă
(Rusia)
și
golgeterul competiției
(România).
A fost o competiție foarte frumoasă și foarte încinsă, dar rămânem cu toții prieteni, a
declarat la finalul turneului Maria Mesaroș,
Președintele Federaţiei Asociaţiilor Diabeticilor
din România.
sursa: diaeuro.ro

Statistica turneului final DiaEuro 2015
Rezultatele din faza
preliminară a grupelor
(19-21 iulie 2015):
Grupa A: România - Italia 6-1,
Bulgaria - Kazahstan 8-1, România Kazahstan 20-0, Bulgaria - Italia 2-3,
România - Bulgaria 13-3 și Italia Kazahstan 6-0. Clasamentul grupei: 1.
România 9p (39-4), 2. Italia 3p (108, +2), 3. Bulgaria 3p (13-17, -4), 4.
Kazahstan 0p (1-34).
Grupa B: Croația - Polonia 4-0,
Uzbekistan - Slovacia 3-8, Croația Slovacia 5-1, Uzbekistan - Polonia 19, Croația - Uzbekistan 12-0 și Polonia
- Slovacia 2-1. Clasamentul grupei: 1.
Croația 9p (21-1), 2. Polonia 6p (116), 3. Slovacia 3p (10-10), 4.
Uzbekistan 0p (4-29).
Grupa C: Ungaria - Bosnia 1-1,
Belgia - Slovenia 0-5, Ungaria - Slovenia 2-1, Belgia - Bosnia 0-10,
Ungaria - Belgia 16-1 și Bosnia - Slovenia 6-0. Clasamentul grupei: 1.
Ungaria 7p (19-3, +16), 2. Bosnia
7p (17-1, +15), 3. Slovenia 3p (6-8),
4. Belgia 0p (1-31).
Grupa D: Portugalia - Rusia 2-3,
Serbia - Ucraina 0-2, Portugalia Ucraina 3-3, Serbia - Rusia 0-2,
Portugalia - Serbia 4-0 și Rusia Ucraina 4-0. Clasamentul grupei: 1.
Rusia 9p (9-2), 2. Portugalia 4p (96, +3), 3. Ucraina 4p (5-7, -2), 4.
Serbia 0p (0-8).
*****
Joi, 23 iulie 2015 - Grupa 9-16:
4A-4B: Kazahstan - Uzbekistan 2-13
4C-4D: Belgia - Serbia 3-4 (p)
3A-3B: Bulgaria - Slovacia 1-3
3C-3D: Slovenia - Ucraina 4-3 (p)
*****

Joi, 23 iulie 2015 - Grupa 1-8
(Sferturi de finală):
1A-2B: România - Polonia 10-2
2A-1B: Italia - Croația 1-3
1C-2D: Ungaria - Portugalia 2-0
2C-1D: Bosnia - Rusia 2-0
*****
Vineri, 24 iulie 2015 (Grupa 9-16):
- 15-16: Kazahstan - Belgia 3-11
- 13-14: Uzbekistan - Serbia 4-1
- 11-12: Bulgaria - Ucraina 5-1
- 9-10: Slovacia - Slovenia 3-1
Vineri, 24 iulie 2015 (Grupa 1-8):
Polonia - Italia 8-1 și Portugalia Rusia 4-5 (p)
Semifinala 1: România - Croația
15-14 (p)
Semifinala 2: Ungaria - Bosnia 6-1
*****
Sâmbătă, 25 iulie 2015:
- finala 7-8: Italia - Portugalia 1-8
- finala 5-6: Polonia - Rusia 7-4
- finala 3-4: Croația - Bosnia 5-0
- finala DiaEuro: România - Ungaria
2-1
*****
Clasamentul final al competiției:
1. România
2. Ungaria
3. Croația
4. Bosnia-Herțegovina
5. Polonia
6. Rusia
7. Portugalia
8. Italia
9. Slovacia
10. Slovenia
11. Bulgaria
12. Ucraina
13. Uzbekistan
14. Serbia
14. Kazahstan
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