
 
 
 
 

LOCUL UNDE SE ÎNTÂLNESC LEGENDELE 
 

The International Gymnastics Hall Of Fame (IGHOF) 
Galeria celebrităților din gimnastica internațională 

 
isiunea Hall Of Fame este de a păstra, promova și împărtăși realizările celor mai 
mari legende ale gimnasticii pentru a educa și inspira […], astfel incât generațiile 

viitoare să poată avea exemple în dorința de-a realiza lucruri mărețe. 
Hall Of Fame onorează excelența și puterea sa de a inspira, de a 
unifica și de a ridica speranțele și visele unei planete întregi… 
               … de la un mic erou olimpic, un campion mondial 
carismatic, un sportiv vizionar !  
 În 15 ianuarie 1997, guvernatorul Frank Keating din Oklahoma 
emite o proclamație în numele Galeriei Internaționale a Gimnasticii  
Hall Of Fame (IGHOF) pentru a-i fi gazdă temporară undeva în 
centrul orașului Oklahoma City. ”Cetățenii acestui stat ar trebui să 

fie felicitați pentru impulsul pe care îl dau ultimului mare sport olimpic de a avea o casă și un 
muzeu permanent.” 
 Da, există alte câteva Halls Of Fame legate de gimnastică în Statele Unite, dar niciuna 
nu are o locație fizică pentru a afișa uimitoarea varietate de obiecte și artă care pot fi văzute 
la First National Bank Center din inima orașului Oklahoma City. Frank L. Bare, care a fost 
desemnat, în 1963, pentru a fi primul director al actualului organism național de conducere, 
a fost convocat, din nou, împreună cu soția sa, Linda, pentru a pregăti locația temporară, o 
fostă autoservire , oferită gratuit Galeria Celebrităților din Gimnastica Internațională IGHOF. 
Locul permanent din complexul sportiv River Walk se afla în faza de planificare. 
 Necunoscută  comunității de gimnastică, o Galerie  a personalităților din gimnastică a 
fost înființată în 1972 sub conducerea lui Frank Wells, asociat mult timp cu Centrul Național 
de Gimnastică (the National Gymnastics Clinic). Centrul a fost o „Mecca” 
pentru gimnastele americane  mai bine de douăzeci de ani și a fost 
precursorul actualului Congres Anual al Gimnasticii SUA. Primul dintre 
aceste centre de antrenament de mare succes a avut loc la Daytona 
Beach (FL) în 1950 și a fost organizat de fondatorul centrului, Lyle Welser. 
Când centrul s-a desființat la sfârșitul anilor '70, ideea Hall of Fame a 
murit odată cu el. 
 Adevăratul început al International Gymnastic Hall of Fame a fost 
în 1986. Vizionarul în ale gimnasticii, Glenn Sundby, unul dintre cei mai 
onorați bărbați din domeniu, și-a mutat revista International Gymnast la 
Oceanside, California. Odată mutat și observând cât spațiu are in noul 
sediu, Sundby a propus un „Gimnast internațional” Hall of Fame mai 
multor prieteni,  legând titlul de revista sa. În cei peste 40 de ani de 
publicare îi cunoscuse pe toți cei care aveau un rol important în lumea 
gimnasticii. Veșnic optimist, el nu a fost  descurajat, în ciuda îndoielilor 
unora. 

 M



 The International Gymnastics Hall of Fame a fost deschis  în statul California la 26 
iunie 1986. 
 Consiliul s-a întrunit prima dată în 
septembrie 1987 și a inclus fondatorul, Glenn 
Sundby; scriitorul; Richard Bertea, comisar 
organizator al concursului de gimnastica la 
Olimpiada de mare succes de la Los Angeles; 
C. Carson "Casey" Conrad, directorul 
Consiliului președintelui pentru fitness și 
sport; Bruce Hopping, un susținător al Hall of 
Fame-ului al Inotului și vechi prieten  al 
fondatorului; și John Vidmar, un om de afaceri 
pensionar și tatăl lui Peter Vidmar. Peter a 
câștigat medalia de argint la individual 
compus și a ajutat echipa la câștigarea aurului la Olimpiada din 1984, în orașul său natal, Los 
Angeles.  
           IGHOF ajunge in Oklahoma când Sundby și-a vândut 
revista lui Paul Ziert & Associates Inc. și a fost mutată în 
Norman, Okla.in 1996. Un nou început. Nadia Comăneci si Bart 
Conner au fost la deschidere. Guvernatorul Keating a declarat 
ziua 15 ianuarie 1997 ca fiind “Ziua International Gymnastics 
Hall of Fame”. Jackie Fie, care conducea Comitetul Tehnic al 
Federației Internaționale de Gimnastică, spunea:  “ Nu puteam 
scapa ocazia asta!” 
 Jay Ashmore, recent numit în Federația Internațională 
de Gimnastică (FIG), era acolo ca reprezentant oficial numit de 
noul președinte al FIG, Bruno Grandi. Reprezentanții 
experimentați ai comunității gimnasticii i-au putut observa și 
pe Frank Endo, Bill Meade, Bill Sorenson, Dick Bertea, Sam 
Bailie, Sue Wilson, Paul Ziert și Don Ohannes, printre alții. În 
mod ironic, fondatorul Glenn Sundby a ratat ceremonia din cauza unei mari întârzieri la 
aeroport. 

 O frumoasa reprezentare a fondatorului Glenn 
Sundby, el insuși inclus in Galeria Personalităților Hall 
of Fame (și beneficiarul premiului “Spirit al Flăcării” 
al Consiliului Sportivilor SUA pentru Gimnastică, este 
afișată în noua locație. ”Ar trebui să fie o inspirație 
pentru ceilalți să finalizeze lucrarea pe care el a 
început-o acum un deceniu...”, afirma dr. A.B. 
Frederick, istoricul IGHOF 1987 – 1997. 
 Astăzi, Hall of Fame este guvernat de un Consiliu 
de Administrație format din voluntari proveniți din 
medii diverse (gimnastică, educație, afaceri, servicii 
publice), având ca președinte pe fostul campion 
olimpic Bart Conner, soțul Nadiei Comăneci, ambii 
fiind, de fapt, cei care au impulsionat și transformat 

fundamental această ”Galerie” într-un organism de faimă mondială. 



 Unul dintre punctele de vârf ale activității îl constituie anuala Ceremonie de includere 
a personalităților din lumea gimnasticii internaționale în Galeria marilor contributori la 
dezvoltarea gimnasticii. Desfășurată deobicei la sfârșitul primăverii, la Clubul  Petroleum din 
Oklahoma City, Ceremonia IGHOF a devenit un eveniment mult-așteptat in calendarul 
comunității globale al gimnasticii.  An de an se onorează aici EXCELENȚA, pe de o parte fiind 
incluși noi membri, pe de alta acordându-se și câteva Premii Speciale – Ordinul de Merit, 
Premiul Frank Bare, Premiul Nadia Comăneci – ca semn și prețuire față de toți cei care ”au 
avut și au o contribuție semnificativă la dezvoltarea gimnastică în patria lor, în regiunea lor și 
în lumea sportului...” 
 Semnificativă este colecția de 
portrete originale ale membrilor încluși în 
acest loc unde se întâlnesc legendele. 
Fiecare piesă descrie esența sportivului, atât 
dintr-o perspectivă personală, cât și 
competitivă. Artistul din spatele portretelor 
este texanul Sam Bailie Jr., cel care are o 
pictură în colecția permanentă la Springfield 
Art Museum, precum și două picturi în 
colecția permanentă a Bibliotecii Civice 
Richardson.  
  În această Galerie a Personalităților 
ale Gimnasticii au fost primite sportive (dar și antrenori) din România care au marcat 
indiscutabil evoluția acestui sport în lume: Nadia Comăneci (1993), Ecaterina Szabo (2000), 
Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaș (2002), Simona Amânar (2007), precum și 
antrenorii Bela Karoly (1997), Octavian Bellu (2009), apoi Lavinia Miloșovici (2011), Gina 
Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016) și Andreea Răducan (2018). 
 

 NADIA COMĂNECI (1993 / 1997) 
 Data de 27 iunie 1997 a marcat ziua ceremoniei 
inaugurale a Hall of Fame in Oklahoma City, USA. La 10 ani după 
ce fondatorul, Glenn Sundby și-a inceput visul de a păstra o 
istorie a gimnasticii, nouă persoane au fost onorate în acea 
seară memorabilă la hotelul Medallion. Laureații serii fuseseră 
mari campioni de la J.O. din 1924 și până  la J.O. din 1984: Nadia 
Comăneci (România), Bart Conner (SUA), Jack Gunthard 
(Elveția), Bela Karoly (România-SUA), Mary Lou Retton (SUA), 
Olga Korbut (Belarus) și Leon Stukelj (Slovenia). Cel de-al 
nouălea laureat, Arthur Gander (Elveția), a încetat din viață la 
30 martie 1981 și a fost onorat post-mortem. 
 Maestrul de ceremonii a fost comentatorul sportiv al 
ABC-TV, Chris Schenkel. Ceremonia este descrisă în revista 

International Gymnast într-un articol din septembrie 1997 scris de Dwight Normile , „O 
noapte de neuitat”. Portretele au fost făcute de artistul Sam Bailie, Jr.  Fotografii oferite de 
Linda Bare.  
                 Nadia Comăneci  este prima sportivă din Romania onorată de International 
Gymnastics Hall of Fame. Se intâmpla in 1993, dar ceremonia a avut loc abia în 1997 pentru 
că, înainte de-a avea sediul in Oklahoma, IGHOF nu a organizat vreo ceremonie oficială. Nadia 



este cea mai celebrată gimnastă din istoria gimnasticii si a lăsat un record competitiv care va 
fi practic imposibil de egalat sau depășit. 

 
 BELA KAROLY (1997) 
            În cadrul aceleași ceremonii din 27 iunie 1997, alături de 
Nadia Comăneci s-a aflat si Bela Karoly. 
  La categoria “Lifetime Achievement” , Bela Karolyi a câștigat o 
poziție de onoare ca antrenor cu adevărat remarcabil care a lucrat 
cu gimnaste de renume internațional. 
 Antrenând echipa națională a României în anii '70, el a adus 
gimnastica feminină în atenția  internațională. În echipa sa se afla o 
tânără gimnastă care va uimi lumea obținând primele note perfecte 
din istoria gimnasticii olimpice, Nadia Comăneci. (Montreal, 1976). 
Bela și Marta Karolyi au plecat din România natală în SUA în timpul 

unui turneu în 1981. 
              Pentru că a adus mari 
gimnaste pe arena națională și 
internațională, nu numai dintr-o țară, 
ci din două țări diferite, Bela Karolyi 
și-a câștigat intrarea în galeria The 
International Gymnastics Hall of 
Fame  în 1997 la categoria realizărilor 
pe viață ”Lifetime Achievment”. 
 



 ECATERINA SZABO (2000) 
 Data de 2 iunie 2000 a marcat ziua celei de-a patra 
ceremonii anuale de acceptare a gimnastilor în IGHOF 
Oklahoma (SUA).  
 Patru campioni olimpici și mondiali au venit în Oklahoma 
City pentru a fi onorați și recunoscuți pentru realizările lor: 
Haruhiro Yamashita (Japonia), Maxi Gnauch (Germania), 
Ecaterina Szabo (România) și Li Ning (China).  
 “Cu mult înainte sa încânte publicul american la 
Olimpiada din 1984, lumea a văzut-o pentru prima dată pe 
micuța Ecaterina Szabo la o emisiune specială de la televiziunea 
CBS numită From Romania With Love. Programul a fost despre 
Nadia Comăneci, dar cei care au urmărit cu atenție au văzut o 
vedetă în devenire.”, așa începea prezentarea celei de-a doua 
românce inclusă pe lista celor onorați de Hall of Fame. 

 Ecaterina Szabo a fost gimnasta ideală, cu creativitate, flexibilitate, stil și tehnică. Când 
și-a încheiat cariera în 1987, ea a câștigat cinci medalii olimpice, dintre care patru de aur, opt 
medalii mondiale și o uimitoare colecție de 11 medalii europene pentru juniori și seniori 
combinate.    
            În discursul său, Ecaterina Szabo spunea: ”Credeți că a fost ușor să devin o gimnastă de 
frunte într-o țară care a dat-o pe Nadia Comăneci? Nu atât talentul te duce pe culmile 
performanței, secretul fiind – dacă mai poate fi vorba de un secret – MUNCA. În sport in 
general, în gimnastica în special, dacă muncă nu e, nimic nu este.  La mai puțin de 5 ani am 
făcut primii pași pe drumul descifrării tainelor acestei spectaculoase discipline. Au fost ani de 
renunțări la bucuriile copilăriei, dar începuse să-mi placă foarte mult ceea ce făceam. Dar cel 
mai frumos moment al carierei mele a fost Los Angeles 1984. Ce poate fi mai frumos pentru 
un sportiv decât să audă imnul țării sale la Olimpiadă unde se întrec cei mai buni dintre cei 
buni ? Abandonând activitatea competițională, nu am făcut decât să trec de pe podiumul de 
concurs lângă el,  în calitate de antrenoare ,[…] cu speranța că într-o bună zi voi reuși să duc 
la victorie o nouă Nadia Comăneci sau – de ce nu? – o nouă Ecaterina Szabo” 

 



 TEODORA UNGUREANU (2001) 
 Data de 8 iunie 2001 a marcat ziua celei  de-a 5-a ceremonii 
anuale de acceptare a gimnastilor în IGHOF Oklahoma (SUA).   
 Președintele Federației Internaționale de Gimnastică, Bruno 
Grandi (Italia) a fost inclus în categoria “Realizare pe viață”, pentru 
contribuția adusă la sportul din țara sa natală, Italia și din întreaga 
lume în calitate de președinte al forului internațional.  
 La categoria ”Master”, au fost incluși cinci campioni olimpici și / 
sau mondiali: Nikolai Andrianov (Rusia), Lyubov Burda (Rusia), 
William Thoresson (Suedia), Teodora Ungureanu (România) și 
Sawao Kato (Japonia). 
 Prietenia dintre cele care au fost micuțele gimnaste Nadia și 
Teodora a fost menționată în prezentarea Teodorei Ungureanu , cea 

de-a treia româncă selecționată pentru a fi inclusă în IGHOF: “În 1984, filmul NADIA 
sărbătorea legătura dintre cele două bune prietene“ 
               În discursul său, Teodora Ungureanu spunea: ”De când am plecat din New York, toată 
lumea mă învăța cum sa mă port aici, cum să vorbesc,  unii chiar îi spuneau fiicei mele să iși 
învețe mama cum să vorbească la microfon ca să se audă mai bine. Sper ca la finalul acestui 
discurs să primesc nota 10! Fetita din Reșița și-a dorit să ajungă o gimnastă de renume, dar 
niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge în Oklahoma la IGHOF. Este mai emoționant decât 
atunci când, la 6 ani și jumătate, faceam  prima mea săritură înapoi. Nu am visat niciodată că 
America va devein casa mea… Gimnastica m-a dus în jurul lumii, din Reșița la Montreal, din 
Asia în Europa, la casa mea, în New York și azi in Oklahoma. Ar fi trebuit să vin mai devreme!  

 

 […] Nadia, cred că îți amintești de ziua în care, în loc să ne odihnim în pauza dintre 
antrenamente, noi am mers acasă la prietena noastră Mariana, am dat o petrecere și am 
invitat si câțiva băieți. Aveam 15 ani. Când antrenorul nostru Bela Karoly a început să ne caute, 



noi am închis băieții in dulap și a fost foarte greu să ne comportăm normal după asta. Iar 
problema a fost că am uitat cele trei perechi de pantofi bărbătești afară, iar Bela nu a fost 
deloc incântat! Îmi amintesc de ziua aceea pentru că părinții Nadiei au venit să o ia imediat 
acasă, dar mama mea era la 400 km distanță și eu a trebuit să mă întorc în sală cu Bela. […] 
Bela Karoly a fost cel care m-a învățat să îmi ating potențialul. “ 
 Teodora Ungureanu a fost însoțită la Ceremonie de soțul ei, Sorin Cepoi, fost membru 
al echipei naționale de gimnastică și participant la două Olimpiade, și fiica lor. 
 

 DANIELA SILIVAȘ (2002) 
 21 iunie 2002 a marcat cea de-a 6-a ceremonie anuală de 
acceptare a gimnastilor în IGHOF. Berthe Villancher (Franța) a 
fost inclusă la categoria „Achievement Lifetime”. Cinci 
campioni olimpici și / sau mondiali au fost incluși în categoria 
„Master”: Polina Astakhova (Ucraina), Kieko Ikeda (Japonia), 
Agnes Keleti (Ungaria), Daniela Silivaș (România) și Boris 
Shakhlin (Ucraina).  
              Cu 10 titluri mondiale si olimpice, Daniela Silivaș este 
printre cele mai titrate și mai populare gimnaste ale lumii, o 
veritabilă recordmană a sportului mondial. 
  „Silivaș cea plină de energie a câștigat prima oară faima 
la Campionatele Mondiale din 1985, unde a luat medalia de aur 
la bârnă cu nota 10.00. În 1987, la Campionatele Europene  de 
la Moscova, câștigă titlul la individual compus și trei dintre cele 
patru aparate. La Jocurile Olimpice de la Seul din 1988, ea a 

câștigat medalii la fiecare intrare pe aparat, fie că a fost concursul pe echipe, individual 
compus sau finalele pe aparate.” 



             În discursul său, Daniela Silivaș a spus : “Gimnastica a fost viața mea de la vârsta de 6 
ani. Am vazut-o pe Nadia la televizor  (și pe Bart) și asta m-a ajutat să îmi împlinesc visul ; să 
câștig aur la Olimpiadă și sa mă mut în Statele Unite. Aici l-am întâlnit pe viitorul meu soț, 
Scott, dar și mulți prieteni minunați.Vă mulțumesc că ați venit aici să fiți alături de mine și mă 
susțineți  în această seară”  
   

 SIMONA AMÂNAR (2007) 
 11 mai 2007 a marcat ziua celei  de-a  11-a ceremonii. 
Patru campioni olimpici și / sau mondiali au fost onorați: 
Simona Amânar (România), Eberhard Gienger (Germania), 
Elena Davîdova (Rusia) și Shigeru Kasamatsu (Japonia). Vicelia 
Florenzano (fost președintă a Federației Brazilieni de 
Gimnastică) a primit “ The International Order of Merit”. 
 În acel laudațio care a precedat momentul anunțului 
potrivit căruia Simona Amânar este inclusă în Hall of Fame, i-a 
fost adus un foarte frumos omagiua: „...Are un simț al zborului, 
o abilitate de inșurubare foarte rapidă și aterizari ca de pisică, 
ceea ce a făcut-o  să fie foarte bună la sărituri și sol. Fiind un 
membru de echipă desăvârșit, pe lângă multele titluri 
individuale, Amânar a ajutat echipa României la câștigarea a 
patru titluri  mondiale consecutive, precum și la câștigarea 

titlului pe echipe la Olimpiada de la Syndey în 2000.” 
 Cu o undă de umor, Simona Amânar a răspuns laudelor: „Prefer un exercițiu la sol 
decât să vorbesc în engleză, dar voi încerca. Mulțumesc celor care nu m-au uitat și m-au 
nominalizat pentru a fi în Hall of Fame. Aș dori să împart acest trofeu cu colegele mele, cele 
alături de care am muncit și cu care am câștigat medalli”.  
 Simona Amânar a fost însoțită la ceremonie de soțul ei, Cosmin Tabără. 



 OCTAVIAN BELLU (2009) 
 Cinci legende au fost onorate la cea de-a 13-a a ceremonie, pe 
faimoasa listă fiind adăugate noi nume -Octavian Bellu (România), 
regretatul Viktor Chukarin (Ucraina), Dominique Dawes (SUA), Elvira 
Saadi (Uzbekistan) și Vitaly Scherbo (Belarus) – ridicîndu-se numărul 
total al membrilor Hall of Fame la 69 de persnalități din 20 de țări. 
Suedeza Margaret Sikkens Ahlquist, președinta Comitetului Tehnic 
Gimnastica pentru Toți al Federației Internaționale, a primit 
“Ordinul internațional de merit”. 
          Octavian Bellu a devenit al 
doilea antrenor laureat al IGHOF , 
după Bela Karolyi (1997), el 

conducând echipa feminină a României la cinci titluri 
mondiale consecutive (1994-2001) și două medalii 
olimpice de aur (2000 - 2004), pentyru toate 
performanțele fiind inclus și în celebrul Guiness Book of the 
Records. 
 Cum niciodată nu se laudă singur, Octavian Bellu a 
recunoscut cât de emoționat a fost când a fost contactat 
de reprezentanții IGHOF: „Dacă au decis ca eu să fiu 
nominalizat și acceptat, înseamnă că pot fi sigur că am 
făcut o treabă bună”, a spus el cu modestie. 
 „Gimnastica a fost viața mea și am încercat să fac 
tot ce am putut mai bine în această meserie. Sunt aici sa 
îmi reprezint țara și școala românească de gimnastică”.  
 Octavian Bellu (care era atunci Consilier de Stat la Administrația Prezidențială), a 
amintit, cu regret, faptul că antrenorii sunt rar amintiți în istorie, ceea ce a făcut ca seara să 
fie mult mai specială pentru el. „Nu suntem vedetele... Stelele sunt gimnastele. Acceptăm să 
fim în spatele scenei... Mă aflu acum în Hall of Fame împreună cu unele dintre fostele mele 
eleve... Așadar, acum suntem în aceeași familie... Deci, ce poate fi mai bine decât atât?” 



 LAVINIA MILOȘOVICI (2011) 
  Organizată în cadrul unui dineu de gală, care a avut loc în 
elegantul Petroleum Club din Oklahoma (14 mai), cea de a 15 
ediție a Ceremoniei Gymnastics Hall of Fame a dus în prim-
plan, ca de fiecare dată, glorii ale gimnasticii mondiale sau 
personalități care au contribuit esențial la dezvoltarea acestui 
sport. Anul 2011 a fost unul cu conotații speciale pentru fanii 
gimnasticii românești, dacă avem în vedere că printre noii 
membri ai acestei Galerii a personalităților celebre s-a aflat, din 
nou, o reprezentantă a gimnasticii românești: Lavinia 
Milosovici, în palmares cu 19 medalii mondiale și olimpice 
între 1991 și 1996.  Alături de ea s-au bucurat de aceleași 
onoruri Alexander Tkatchev (Rusia) – 12 medalii mondiale și 
olimpice (1978-1981), Leonid Arkaiev (Rusia) – antrenorul 
echipei sovietice și ruse (1972-2004) și Steffi Kraeker 

(Germania) – 10 medalii mondiale şi olimpice (1976-1981). De asemenea, dr Michael Leglise 
(Franța) a primit Ordinul Internațional de Merit, pentru serviciile aduse timp de trei decenii în 
cadrul Comisiei Medicale a FIG.                  
 Ceremonia a debutat cu un omagiu adus lui Frank Bare, fostul președinte al 
Gymnastics Hall of Fame, el însuși membru al Hall of Fame, care decedase cu puțin timp 
înainte, omagiu adus de Bart Conner, actualul președinte, într-un emoționant discurs.  
 Nadia Comăneci a făcut anunțul și a invitat-o pe scenă pe multipla medaliata la 
Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice, cu o carieră impresionantă, Lavinia Miloșovici: 
“Astăzi este o zi foarte speciala pentru mine, pentru că fericirea și nostalgia sunt la același 
nivel… Uneori, când mă uit înapoi îmi pare că acel moment din viaţa mea a fost un vis…” 
        Fiecare dintre laureați a avut, desigur, numai cuvinte frumoase de spus despre viața lor 
ca gimnaști, despre acest sport în general, așa cum a făcut-o, de asemenea, și Steffi Kraeker, 
care a concurat pentru fosta RDG și care s-a aflat în acea epocă în umbra Nadei Comăneci, dar 
care s-a remarcat, totuși, prin evoluțiile și performantele sale. De altfel, Stefi i-a adus în dar 
lui Bart Conner și soției sale, Nadia Comăneci, un fragment din Zidul Berlinului.  
 A fost o noapte frumoasă, care a adus o nouă victorie pentru Gymnastics Hall of Fame. 



 GINA GOGEAN (2013) 
 ”We’re happy to induct Romanian gymnast Gina Gogean into 
the IGHOF! Congratulations!” – a anunțat Nadia Comăneci în 
deschiderea celei de a 17-a ediții a Ceremoniei Oficiale de primire a 
noilor personalități ale gimnasticii internaționale în International 
Gymnastics Hall of Fame, eveniment (18 mai) care a avut loc în 
elegantele saloane ale prestigiosului  Petroleum Club din Oklahoma 
City (SUA).  
 Ceremonia i-a onorat pe Albert Azaryan (Armenia), Lyubov 
Burda (Rusia), Gina Gogean (România) și Yuri Korolyov (Rusia), cei 
patru strângând împreună de-a lungul carierei 11 titluri olimpice și 
35 de campioni mondiali.  
 Marea noastră gimnastă s-a alăturat, astfel, celor 79 de maeștri 

ai gimnasticii din “Hall of Fame”, reprezentând 20 de națiuni. Gina Gogean și-a început 
intervenția sa mulțumind antrenorilor: “Cariera mea în gimnastică a fost atât de bogată la 
înalt nivel datorită antrenorilor mei, cărora le mulțumesc”. Ea însăși antrenoare, Gina Gogean 
știe foarte bine care este rolul unui antrenor în viața sportivului și care este contribuția 
acestuia la reușitele din arena competițională. “Încerc să fiu un exemplu pozitiv pentru 
urmatoarea generatie… Iubesc gimnastica, este viața mea… Sunt foarte fericită că fac parte 
din minunata familie a gimnasticii…”  
 A fost un eveniment “minunat”, așa cum l-a caracterizat și Eduard Azaryan, campion 
olimpic în 1980 și care are acum propriul club in California, primind onorurile în locul tatălui 
său, Albert Azaryan, care, la 84 de ani, nu a putut să ajungă la Oklahoma City. Lyubov Burda, 
de două ori campioană olimpică (1968 si 1972) și campioană mondială cu echipa sovietica în 
1970, a fost inclusă în 2001, dar abia acum a putut ajunge să primeasca consacrarea oficială. 
“Gimnastica a rămas o parte esențială a vieții mele”, a afirmat Lyubov Burda – care a fost 
căsătorită cu regretatul Nikolai Andrianov, decedat în 2011. La rândul său, Yuri Korolyov, de 
13 ori medaliat (9 de aur) la 
Campionatele Mondiale, 
primul gimnast al epocii 
moderne care a câștigat 
două titluri la individual 
compus (1981 și 1985), a 
declarat: “Este o mare 
onoare pentru mine să fiu 
inclus în Hall of Fame, fiind 
convins că, împreună, vom 
continua să promovăm 
sportul nostru favorit și în 
viitor”. 
 ”Suntem mândri să 
onorăm aceste patru 
imagini ale gimnasticii care au câștigat în total 11 medalii la Olimpiade şi 35 la Campionatele 
Mondiale. Țelul nostru este să păstrăm moștenirea acestor legende ale gimnasticii 
internaționale și de a folosi poveștile și realizările lor pentru a inspira viitoarele generații” a 
declarat Bart Conner, președintele IGHOF. 



 De asemenea, International 
Gymnastics Hall of Fame a recunoscut 
și meritele președintelui forului nipon 
al gimnasticii, Hidenori Futagi – 
laureat și al FIG Order -, căruia i-a fost 
acordat “Ordinul Internațional pentru 
Merit”, pentru contribuția sa 
semnificativă la dezvoltarea, 
menținerea armoniei și promovarea 
gimnasticii, atât în Japonia, cât și pe 
plan internațional. Campioana 
mondială din 2011, americana Jordyn 
Wieber a primit noua distincție a Hall 
of Fame. Intitulat “Nadia Comăneci 
Sportsmanship Award”, acest Trofeu 
se acordă unui gimnast în activitate 
sau recent retras, care dă dovadă de un înalt spirit de sportivitate și fair-play. 
 

 AURELIA DOBRE (2016) 
  La Petroleum Club din Oklahoma City (21 mai) a avut loc 
cea de a 20-a Ceremonie de primire în ”Hall of Fame” a unor 
celebrități din lumea gimnasticii internaționale. În cadrul acestei 
Gale, Aurelia Dobre, prima gimnastă din România care a cucerit 
titlul mondial la individual compus, a fost  inclusă  în această 
Galerie a legendelor, multipla noastră medaliată la marile 
competiții internaționale devenind, astfel, cea de a 10-a 
personalitate a gimnasticii românești care ocupă acest onorant 
loc alături de alte mari nume ale gimnasticii mondiale. În aceeași 
Ceremonie au mai fost celebrați Jordan Jovtchev (Bulgaria), 
Tatiana Lysenko și Igor Korobchinskiy (Ucraina), de mult și ei în 
galeria legendelor.  ”The International Gymnastics Hall of Fame” 

cuprinde astfel 91 de personalități din 22 de țări. Conducând întreaga Ceremonie, Bart 
Conner, presedintele Hall of Fame, i-a invitat, în 
ordine, pentru a-și primi Trofeele pe cei patru 
gimnaști legendari: Aurelia Dobre (România), Igor 
Korobchinsky (Ucraina), Jordan  Jovtchev (Bulgaria) 
și Tatiana Lisenko (Ucraina).  
                  Aurelia Dobre, prima gimnastă din 
România care a câștigat titlul absolut la 
Campionatele Mondiale (1987), a rostit un scurt 
discurs primit cu multă căldură. “Sunt foarte 
onorată să fiu aici, în seara asta“, a spus ea, înainte 
de a-i menționa pe toți aceia care i-au sprijinit 
drumul ca tânără gimnastă, inclusiv părinții. “Nadia 
a fost, de asemenea, o mare sursă de inspirație 
pentru mine… Și este sigur că gimnastica ei 



elegantă a inspirat o întreagă generație de copii din întreaga lume…Gimnastica m-a afectat 
în atât de multe moduri pozitive…”  
  

 
 

 La rândul său, Bill Sorenson, care a fondat  American Athletic, Inc., a primit ”Frank Bare 
Award”, în timp ce echipa feminină a SUA (Jaycie Phelps, Amanda Borden, Amy Chow, 
Dominique Moceanu, Shannon Miller, Dominique Dawes, Kerri Strug), care a adus primul aur 
olimpic pentru gimnastica americană, în 1996, la Atlanta, a fost ”oaspetele special”. 
 

  ANDREEA RĂDUCAN (2018) 
 La 19 mai 2018 în Oklahoma City a avut loc cea de-a 22-a 
ceremonie în care The International Gymnastics Hall of Fame  i-a 
onorat pe Paul Hamm și colega din SUA, Nastia Liukin, alături de 
românca Andreea Raducan. Alexei Nemov a fost inclus în IGHOF  
în 2017, dar nu a putut călători, astfel că a participat în 2018. 
     În discursul său, ea a spus , 
printre altele: “La 4 ani nu 
știam nimic despre gimnastică. 
Tata îmi citea dintr-o carte 
scrisă de un jurnalist român, 
Ioan Chirilă, o carte despre 

Nadia. Părinții m-au dat la gimnastică pentru ca aveam prea 
multă energie. Ceea ce părea o joacă, a devenit muncă 
serioasă atunci când antrenorii au explicat părinților mei ca 
sunt  talentată și că ar trebui să fac gimnastică de 
performanță. De la 12 ani am început sa îmi reprezinta țara 
la concursurile de juniori. La evenimenutul de la Sydney, 
când o pastilă mi-a luat medalia de campioană la individual 
compus, am înteles ca e nevoie de multă înțelepciune și 
curaj sa poti continua. Cand am ascultat pentru ultima oara 



imnul tarii mele pe podium, nu m-am putut abtinesa nu simt recunostinta pentru sportul care 
m-a facut sa devin cee ace sunt astazi. Cînd imnul s-a incheiat, m-am întrebat , așa cum 
probabil mulți sportivi de performanță au facut-o Și acum ce fac? Am găsit răspunsul tot în 
gimnastică, de această dată ca promotor, mentor, susținător al generațiilor viitoare. “ 
 Andreea Răducan a fost cunoscută atât pentru exercițiile sale dificile, cât și pentru 
prezentarea artistică de înaltă ținută. De-a lungul carierei a fost multi medaliată olimpică sau 
mondială: aur pe echipe la Jocurile Olimpice din 2000, argint la sărituri, tot la Sydney, cinci 
titluri mondiale, o medalie de argint şi una de bronz la Campionatele Mondiale, precum şi o 
medalie de argint şi una de bronz la întrecerile europene. 

 

 „Sunt extrem de bucuroasă să mă aflu alături de cei mai buni gimnaşti ai lumii din toate 
timpurile. Introducerea mea în International Gymnastics Hall of Fame înseamnă pentru mine 
excelenţă şi istorie”, declara la Ceremonia din 2018, Andreea Răducan. 
 

MASTER LIST 
 

2021   2010  2002 
 Maria Gorokhovskaya (Ucraina)  Henrietta Ónodi (Ungaria)  Polina Astakhova (URSS) 
 Margit Korondi (Ungaria)  Yuri Korolev (Rusia)  Keiko Tanaka Ikeda (Japonia) 
 Tamara Manina (Rusia)  Mikhail Voronin (Rusia)  Ágnes Keleti (Ungaria) 
 Olga Tass (Ungaria)  2009  Boris Shakhlin (URSS) 
 Sofia Muratova (Rusia)  Octavian Bellu (România)  Daniela Silivaş (România) 

 Elena Mukhina (Rusia)  Viktor Chukarin (Ucraina)  Berthe Villancher (Franța) 
2019   Dominique Dawes (SUA)  2001 

 Shawn Johnson (SUA)  Elvira Saadi (Uzbekistan)  Nikolai Andrianov (URSS) 
 Maria Filatova (Rusia)  Vitaly Scherbo (Belarus)  Lyubov Burda (URSS) 
 Ivan Ivankov (Belarus)  2008  Bruno Grandi (Italia) 
 Li Xiao Peng (China)  Stoyan Deltchev (Bulgaria)  Sawao Kato (Japonia) 

2018   Lilia Podkopayeva (Ucraina)  William Thoresson (Suedia) 
 Paul Hamm (SUA)  Shuji Tsurumi (Japonia)  Teodora Ungureanu (România) 

 Nastia Liukin (SUA)  Ma Yanhong (China)  
 

 Andreea Răducan (România)  
 

 
 

 



2017  2007  2000 
 Shun Fujimoto (Japonia)  Simona Amânar (România)  Maxi Gnauck (R.D.Germană) 
 Oksana Shushovitina (Uzbekistan)  Yelena Davydova (URSS)  Li Ning (China) 
 Alexei Nemov (Rusia)  Eberhard Gienger (Germania)  Ecaterina Szabo (România) 

 Alicia Sacramone (Sacramone)  Shigeru Kasamatsu (Japonia  Haruhiro Yamashita (Japonia) 
2016  2006  1999 

Aurelia Dobre (România)  Vladimir Artemov (URSS)  Frank Bare (SUA) 
Iordan Jovtchev (Bulgaria)  Eizo Kenmotsu (Japonia)  Miroslav Cerar (Slovenia) 
Tatiana Lysenko (Ucraina)  Natalia Kuchinskaya (URSS)  Yukio Endo (Japonia) 
Igor Korobchinskiy (Ucraina)  Shannon Miller (SUA)  Nellie Kim (URSS) 

2015  2005  Eugen Mack (Elveția) 
Elena Zamolodchikova (Rusia)  Svetlana Boginskaya (URSS)  Yuri Titov (URSS) 
Valery Belenky (Azerbaijan)  Valeri Liukin (URSS)  1998 

2014  Akinori Nakayama (Japonia)  Věra Čáslavská (Cehoslovacia) 
Jackie Fie (SUA)  Erika Zuchold (R.D.Germană)  Savino Guglielmetti (Italia) 
Klaus Köste (Germania)  2004  Larissa Latynina (URSS) 
Li Yuejiu (China)  Alexander Dityatin (URSS)  Takashi Ono (Japonia) 
Natalia Yurchenko (Rusia)  Takuji Hayata (Japonia)  Cathy Rigby (SUA) 

2013  Helena Rakoczy (Polonia)  Ludmilla Tourischeva (URSS) 
Albert Azaryan (Armenia)  Heikki Savolainen (Finlanda)  Peter Vidmar (SUA) 
Gina Gogean (România)  Yelena Shushunova (URSS)  1997 

2012  2003  Bart Conner (SUA) 
Zoltan Magyar (Ungaria)  Max Bangauter (Elveția)  Arthur Gander (Elveția) 
Kim Zmeskal (SUA)  Dmitry Bilozerchev (URSS)  Jack Gunthard (Elveția) 
Natalia Shaposhnikova (URSS)  Karin Janz (R.D.Germană)  Béla Károlyi (SUA / România) 

2011  Franco Menichelli (Italia)  Mary Lou Retton (SUA) 
Lavinia Miloşovici (România)  Kurt Thomas (SUA)  Leon Štukelj (Slovenia) 
Alexander Tkatchev (Rusia)  

 
 Masao Takemoto (Japonia) 

Leonid Arkaiev (Rusia)  
 

 1993 
Steffi Kraeker (Germania)  

 
 Nadia Comăneci (România) 

  
 

 1988 
    Olga Korbut (URSS) 

 

 ORDINUL DE MERIT  PREMIUL FRANK BARE 

2003 Norbert Bueche (Elveția) 2012 Doug Wilson (SUA) 
2004 Zakaria Ahmad (Malaysia) 2014 Gordon Maddux (SUA) 
2005 Daniel Baumat (Elveția) 2015 Abbie Grossfeld (SUA) 
2006 Ulrich Spieth (Germania) 2016 Bill Sorenson (SUA) 
2007 Vicelia Florenzano (Brazilia) 2017 Mike Jacki (SUA) 
2008 Ludwig Schweizer (Germania)   

2009 Margaret Ahlquist (Suedia)  PREMIUL NADIA COMĂNECI 

2010 Eileen Langsley (M. Britanie) 2013 Jordyn Wieber (SUA) 
2011 Michel Leglise (Franța) 2015 Johanna Quaas (Germania) 
2013 Hidenori Futagi (Japonia)   

2015 Philippe Schilacci (Elveția)   

2018  Sșava Corn (Canada)   

2019  Hardy Fink (Canada)   

 


