
Lavinia Miloșovici 
"Primul principiu în viață: să nu te dai bătut în fața oamenilor sau a întâmplărilor", 

a spus Marie Curie. 

Lavinia Miloșovici este născută la 21 noiembrie 1976 la Lugoj, județul Timiș și este 

o fostă gimnastă română care în ziua de astăzi este antrenoare de gimnastică. Ea 

este considerată cea mai valoroasă gimnastă română a anilor '90, având în 

palmares 19 medalii mondiale și olimpice. Performanța cea mai notabilă este 

considerată finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992, pentru 

care a primit nota 10. Aceasta a fost a 2 a notă de 10 acordată la Barcelona și 

ultima până în prezent. Ea a fost antrenată de Octavian Belu, la "Centrul National" 

în Deva.  

    Deși este fată ,a moștenit voința de fier de la tatăl său Tănase Miloșovici care 

a fost luptător olimpic, dar Lavinia era să renunțe la pasiunea ei, gimnastica, din 

cauza scarlatinei.  

A obtinuț următoarele medalii la gimnastică. 

1.Aur-Barcelona 1992-sărituri 

2.Aur-Barcelona 1992-sol 

3.Argint-Barcelona 1992-echipe 

4.Bronz-Barcelona 1992-individual compus 

5.Bronz-Atlanta 1996-echipe 

6.Bronz-Atlanta 1996-individual compus 

     Lavinia este casatorită cu Cosmin Vânatu, ofițer de poliție și au avut 

împreună o fetiță, pe nume Denisa-Florentina. Fetița în vârstă de 4 ani, a murit în 



data de 12 octombrie 2008 din cauza unei boli a sistemului nervos. Prin interviul 

luat de cei de la Antena 3, cea mai valoroasă gimnastă română a anilor '90, a 

vorbit despre viața ei de acum, în calitate de mămică a băiețelului Mihai-Cosmin. 

Aceasta a povestit că o emoționează să privească la televizor ceea ce a putut face, 

în perioada în care a reprezentat România. A subliniat faptul că se putea și mai 

bine.  

   Ea este un model feminin de urmat, deoarece, deși a trecut prin greutăți și ar 

fi trebuit să renunțe la ceea ce iubea cel mai mult, nu a făcut-o și deși fetița ei a 

decedat la o vârstă așa de fragedă și durerea a fost cumplită, ea a reușit să treacă 

peste această grea  încercare. 


