
 

Calificare spectaculoasă a unui sportiv roman amator la Campionatul 

Mondial Ironman 70.3 din Australia 

 
Bucureşti, 3 septembrie, 2015 –  Românul Mihai Vigariu a obţinut o calificare extraordinară 

la Campionatul Mondial Ironman 70.3, competiţie ce va avea loc anul viitor, în septembrie, 

în Australia. 

La final de august, sportivul a obţinut rezultate deosebite în cadrul concursului Ironman 70.3 

de la Budapesta, situându-se, la categoria sa de vârstă, 30-34 de ani, pe locul 4 din 229 de 

concurenţi. În clasamentul general, cu un timp de 04:20:47 (înot 00:28:48, bicicletă 

02:20:41, alergare 01:26:38), Mihai a obţinut poziţia 44 din 1552 de participanţi.  

La doar câteva zile de la cursa din Budapesta, sportivul a concurat la cea de la  Zell am See, 

în cadrul unei alte competiţii importante Ironman din Europa. Aici a obţinut locul 5 din 297 

la grupa sa de vârsta, iar la general, locul 26 din 2255 de participanţi.  

“Anul trecut m-am apucat serios de concursurile Ironman şi de două sezoane lucrez intens 

cu antrenorul meu Flabio Carmona, alături de care sper să reuşesc să-mi exploatez la 

maximum potenţialul. Calificarea la Mondial a fost o surpriză şi pentru mine. Am intrat în 

concursul de la Budapesta cu gândul de a face o cursă aşa cum am plănuit-o, de a da cel mai 

bun din mine. E un vis devenit realitate, dar care mă ambiţionează şi mai mult pe viitor”, 

spune Mihai.  

“Rezultatele deosebite obtinute de Mihai în cele două competiţii şi calificarea la 

Campionatul Mondial este în primul rând o mândrie pentru noi, românii. Faptul că Mihai 

este amator este cu atât mai merituos. Îl felicit din tot sufletul şi îl asigur de sprijinul 

Federaţiei, dar şi al meu personal în programul său  viitor de pregătire”, declară Adrian 

Nanulescu, preşedintele Federaţiei Române de Triatlon.  

În cadrul competiţiilor de Ironman 70.3, sportivii au de parcurs un traseu format din: înot -

1.9 km, ciclism -90 km şi alergare – 21 km.  

Mihai Vigariu are 31 de ani şi este de profesie consultant IT în tehnologiile Oracle.  
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