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BUCUREªTI

Congresul Mondial al Tineretului ºi
Festivalul Mondial al Tineretului ºi
Studenþilor, programate între 25 iulie ºi 16
august, a deschis ºansa apariþiei unui mare
parc sportiv ºi cultural românesc. Proiectat,
printre altele, cu “un bazin de înot cu douã
piscine cu tribune, o mare arenã pentru
tenis, volei ºi baschet”, iar stadionul - cu
“pistã de alergãri cu ºase culoare”, cel mai
mare din þarã, complexul a fost construit în
bunã parte prin muncã voluntarã. Arena a
fost pãrtaºã, de-a lungul timpului, la multe
momente istorice din fotbalul românesc.
Prima victorie rãsunãtoare, 3-1 cu Spania, a
fost realizatã pe 25 noiembrie 1962 de
naþionala lui Voinescu, Gheorghe
Constantin, Ion Nunweiller sau Pîrcãlab.
Meciul s-a disputat în preliminariile Euro
‘64, cu 80.000 de spectatori în tribune. Pe
lista partidelor memorabile se aflã ºi douã
confruntãri cu Portugalia legendarului
Eusebio, ambele câºtigate de tricolori: în
1965, cu 2-0 (goluri Pîrcãlab ºi Alexandru
Badea), în calificãrile CM ’66, ºi în’69, cu
1-0 (gol Dobrin), în cursa pentru Mondialul
din ‘70, de la Guadalajara. Memorabil pentru microbiºti rãmâne ºi meciul de acum 21
de ani România-Anglia 2-1, prima victorie
tricolorã împotriva englezilor, în preliminariile CM ‘82. Eroii acelei confruntãri au
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fost marcatorii golurilor noastre, steliºtii
Marcel Rãducanu (35) ºi Anghel
Iordãnescu (75). Seara de 16 aprilie 1983 a

Comparaþii costuri
1. Naþional Arena Bucureºti: 131 milioane
Euro, 55.000 locuri, acoperiº retractabil
deasupra gazonului.
2. Commerzbank Arena Frankfurt: 146
milioane Euro, fãrã mobilier, amenajãri
exterioare, amenajãri interioare, reþele.
Capacitate: 48.000 locuri.
3. Stadionul din Wroclaw (Polonia), pentru
EURO 2012: 160 milioane Euro net, cu
previziune de mãrire, fãrã mobilier, amenajãri exterioare ºi interioare. Capacitate:
44.000 locuri, nu are acoperiº retractabil
deasupra gazonului.
Notã: costurile celor douã stadioane
strãine nu cuprind lucrãrile de demolare,
care au fost executate anterior. Trebuie
þinut cont ºi de faptul cã zonarea antiseismicã a Bucureºtiului impune norme mai
severe referitoare la structura de rezistenþã,
deci un consum mai mare de beton ºi armãturã.
adus ºi ea glorie fotbalului românesc prin
incredibilul succes, 1-0, obþinut împotriva
campioanei mondiale en-titre, Italia, care a

netezit drumul tricolorilor spre calificarea
la Euro ‘84 din Franþa. Tot pe “23 August”
românii au mai trãit o noapte magicã, la 19
octombrie 1983, când Dinamo a umilit cu
3-0 pe deþinãtoarea Cupei Campionilor
Europeni, SV Hamburg. Apoi, cu un an
înainte sã fie demolat, Stadionul Naþional a
fost martorul unui alt eveniment de primã
mânã: pe 6 aprilie 2006, în manºa secundã
din
sferturile
de
finalã
C2,
“UEFAntasticele” Steaua ºi Rapid au terminat la egalitate, scor 0-0, ceea ce a permis roº-albaºtrilor sã joace semifinala cu
Middlesbrough. Dar nu doar competiþiile
sportive – între care ºi importante partide
de handbal în 11, fãrã a menþiona concursurile de atletism- au aureolat vechea arenã
bucureºteanã, ci ºi mega-concertele gãzduite. 71.000 de oameni au asistat pe 1
octombrie 1992 la cea mai mare manifestare artisticã din România de dupã revoluþie, concertul megastarului Michael
Jackson, din cadrul Dangerous World Tour,
singurul televizat în direct de postul american HBO. Cu puþine luni înainte de demolare, în iulie 2007, pe acelaºi stadion a
evoluat legendara trupã The Rolling
Stones, în faþa a 50.000 de spectatori.
Mãdãlina Firãnescu

