
MASTERANT USEFS A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ LA JOCURILE OLIMPICE 
 

Masterant de la Facultatea de Sport  a Universității de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, Serghei Tarnovschi, a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo 
la proba de kaiac-canoe. Canotorul de 24 de ani a parcurs distanța de 1000 de metri în 
4:06.069.  

Sportivul va primi un premiu bănesc în mărime de 2 mln de lei din partea 
Guvernului Republicii Moldova, potrivit unei hotărâri de Guvern adoptate anterior. De 
asemenea, el va beneficia de suma de 250 de mii de lei, oferită de o companie privată.  

Pentru Moldova este prima medalie la Jocurile Olimpice după o pauză de 13 ani. 
Ultima oară s-a întâmplat în 2008, la Beijing, la box, datorită sportivului Veaceslav 
Gojan, care a obținut bronzul. În 2012, la Londra, halterofilii Cristina Iovu și Anatolii 
Cîrîcu s-au clasat pe locul trei, însă au fost ulterior descalificați. Iar în 2016, canotorul 
Serghei Tarnovschi a obținut bronzul, însă, la fel, a fost ulterior descalificat, după ce a 
picat testul antidoping. Serghei Tarnovschi reprezintă Moldova din 2014, iar până acum 
a reuşit să cucerească mai multe medalii, printre care şi aurul la Jocurile Olimpice de 
tineret de la Nanjing.   

«Nu a fost ușor. Am avut mai puțin de 2 ore pauză după lupta din semifinale. E 
nevoie de caracter pentru a rezista. Pentru mine a fost cel mai important să ajung în 
finală pentru că m-am duelat cu campioni olimpici, mondiali și europeni. În finală la fel 
nu a fost ușor, pentru că chiar dacă a fost cald era un vânt puternic. Mă bucur că am 
cucerit bronzul la fel ca la Rio și am demonstrat că merit această medalie. Sunt fericit 
că am cucerit medalie pentru Moldova. Înainte de a veni în Japonia m-am pregătit 2 
săptămâni la baza de la Ghidighici cu domnul Nicolae Juravschi și fratele meu Oleg. 
Apoi 2 săptămâni am avut un cantonament în Japonia. Le mulțumesc gazdelor pentru 
cazare. Ne-a ajutat foarte mult pentru acomodare. Am văzut asta și la fete care l-a fel 
au atins finala, s-au clasat pe locul șapte la 500 metri dublu. Este un bun rezultat pentru 
Daniela Cociu și  Maria Olărașu», - a declarat Serghei Tarnovschi. 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 


