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SPORT

6 luni pânã la
JO de la Londra

Londra va deveni în aceastã varã primul oraº din istoria modernã care va organiza Jocurile
Olimpice pentru a treia oarã, dupã cele din 1908 ºi 1948. A XXX-aa ediþie a Olimpiadei se va
desfãºura în capitala Marii Britanii în perioada 26 iulie - 12 august 2012. Telespectatorii vor
putea sã vadã, printre altele, în 3D ceremoniile de deschidere ºi închidere, competiþiile de
atletism, gimnasticã ºi nataþie, potrivit companiei Panasonic, furnizorul oficial al echipamentelor audiovizuale pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Legendara trupã rock Pink
Floyd ar putea cânta la ceremonia de închidere, membrii formaþiei reunindu-sse astfel dupã
ºapte ani de la ultima lor apariþie împreunã. Pentru a preîntâmpina orice surprize neplãcute,
13.500 militari vor fi mobilizaþi pe perioada desfãºurãrii Olimpiadei, urmând sã mai fie utilizate avioane de luptã, elicoptere ºi nave ale armatei, care sã asigure securitatea întrecerilor.
Ediþia londonezã va fi ºi cea mai scumpã, din punct de vedere al preþului biletelor. Chiar ºi în
cazul sporturilor mai puþin populare, biletele pentru fazele finale costã minimum 45 de lire,
ajungând pânã la 750 de lire în cazul reuniunilor atletice.

Programul celor mai
aºteptate întreceri
Dacã fotbalul feminin va avea onoarea
de a inaugura competiþia olimpicã pe
Millennium Stadium din Cardiff, la 25
iulie, ora 15.00 GMT, cu douã zile
înainte de ceremonia de deschidere,
americanul Michael Phelps, multiplu
campion olimpic de nataþie, l-ar putea
întâlni pe australianul Ian Thorpe,
medaliat cu aur la Atena, în finala la
200 metri liber, la 30 iulie. Pe terenurile
de la Wimbledon, titlul la simplu feminin,
deþinut de rusoaica Elena Dementieva,
va fi atribuit la 4 august, urmat, 24 de
ore mai târziu, de cel la simplu masculin,
unde Rafael Nadal, numãrul 1 mondial,

Parcul olimpic

74

ar putea câºtiga un nou titlu pentru
Spania. Argentina lui Lionel Messi,
câºtigãtoare în faþa Nigeriei la Beijing în
2008, va avea poate ocazia de a-ºi pãstra medalia la 11 august, în templul fotbalului, Wembley. În total, vor fi 26 de
sporturi olimpice, primele medalii
urmând sã fie decernate în 28 iulie, la
haltere feminin, tir, precum ºi la ciclism
pe ºosea. În cursul serii de 28 iulie vor fi
atribuite primele titluri la nataþie. La box,
finalele turneului masculin vor avea loc
la 11 ºi 12 august, în timp ce ale
turneului feminin, o premierã la JO, se
vor disputa în 9 august. Titlurile olimpice
la baschet vor fi decernate în 11 (feminin) ºi 12 august (masculin). Finala
probei de 100 metri, în care Usain Bolt

Stadionul olimpic

ar putea sã-ºi apere titlul în faþa lui Tyson
Gay, va avea loc la 5 august, pe stadionul Olimpic. La fel de aºeptate sunt
pe 10 august - finala de ºtafetã 4x400
metri masculin ºi pe 11 august - finala
de 4x100 metri.

Cu cine defileazã
România?
Delegaþia României ar trebui sã se
întoarcã de la Londra cu un total de
ºapte medalii (1 aur, 1 argint ºi 5 bronz),
a estimat publicaþia USA Today, pe baza
rezultatelor de la ultimele Campionate
Mondiale. Preºedintele COSR, Octavian
Morariu, prognozase 8-12 medalii, din-

