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tre care 3 de aur (gimnasticã, scrimã ºi
canoe). Iatã situaþia în loturile tricolore:
15 atleþi ºi-au asigurat deja prezenþa la
JO, în frunte cu Constantina Diþã, Lidia
ªimon, Marian Oprea, Nicolata Grasu
ºi Bianca Perie. Alþi 15 atleþi au ºanse
sã-ºi îndeplineascã baremurile de calificare * Echipa femininã de gimnasticã ºia adjudecat, fãrã emoþii, biletele
olimpice, dupã ce a terminat calificãrile
pe locul patru la CM Tokyo. ªi bãieþii au
obþinut “viza”, dupã ce s-au clasat pe
locul 7 în calificãri * Bogdan Juratoni
este singurul pugilist român care a acces
deja la JO * Camelia Potec este singura
înotãtoare calificatã deja * Ciclistul
Andrei Nechita, câºtigãtorul Turului
României, ne va reprezenta la
Olimpadã în probele de pe ºosea * La
scrimã, pe 2 aprilie vom avea primii calificaþi la JO. La echipe, România se va
prezenta cu fetele de la spadã, aflate pe
primul loc în lume în prezent. Sabrerii
mai au o ºansã la turneul de calificare *
La tenis de masã, Eliza Samara, Daniela
Dodean ºi Adrian Criºan sunt deja calificaþi. La echipe feminin, va mai merge
încã o sportivã * La tir sportiv, Lucia
Mihalache ºi Alin Moldoveanu ºi-au
asigurat deja locurile în delegaþia
României, în vreme ce la tir cu arcul
bãtãlia se va da la CE de la Amsterdam
(mai) ºi la turneul de calificare din SUA

(iunie) * FR de Haltere a calificat în urma
Mondialului de la Paris, patru sportivi,
trei bãieþi ºi o fatã: Roxana Cocoº *
Canotoarele rãmase fãrã medalie la CM
au obþinut totuºi “viza olimpicã”, prin
“barca reginã” de 8+1, alãturi de
echipajul de douã rame. Mai au ºanse
de calificare în turneul preolimpic din
mai echipajul de dublu sau patru vâsle
feminin * Patru echipaje, trei la kaiac ºi
unul de canoe dublu (Liviu Dumitrescu ºi
Victor Mihalachi), sunt ca ºi ajunse la
Londra. Mai poate obþine calificarea ºi
canoistul Iosif Chirilã, care va vâsli în
proba de 1.000 m * La judo, Alina
Dumitru ºi Corina Cãprioriu sunt cu un
picior pe tatamiul londonez, în timp ce
Andreea Chiþu mai are nevoie de puncte
pentru a li se alãtura. La masculin, Dan
Fâºie ºi Vlãduþ Simionescu sunt cotaþi cu
ºanse de calificare * Tenismenii ce vor
juca la Wimbledon vor fi cunoscuþi abia
pe 12 iunie. Dacã la feminin existã
ºanse sã avem trei jucãtoare în Top 56,
în schimb, la masculin, am putea fi
reprezentaþi doar la dublu, de Horia
Tecãu ºi Victor Hãnescu * Ultima ºansã
de calificare pentru naþionala femininã
de handbal va fi în 25-27 mai, când va
disputa un turneu infernal în Franþa, cu
þara gazdã, Angola sau Muntenegru ºi
Japonia * Poloiºtii sperau într-un loc 9 la
CE de la Eindhoven, care sã le permitã
accesul la turneul preolimpic de la
Edmonton (1-8 aprilie).

Mega-construcþii
olimpice
Stadionul olimpic care va gãzdui principalele întreceri olimpice, cu o capacitate de 80.000 de locuri, este amplasat
pe o „insulã” înconjuratã din trei pãrþi
de apã, seamãnã cu un circ ºi este
demontabil, structura sa fiind din
polimeri reciclabili, care includ bucãþi
de cânepã. Construirea sa a necesitat o
cheltuialã de 486 de milioane de lire
sterline (565 de milioane de euro).
Lucrãrile s-au încheiat cu 16 luni înainte
de ceremonia de deschidere ºi au lãsat
ºi 10 milioane de lire necheltuite!
Complexul olimpic cu un aer futurist,
dar ºi cu o puternicã amprentã ecolo-

gicã are ºi un velodrom, o arenã de
baschet, un centru acvatic ºi un traseu
special, inedit, pentru rafting. În partea
de nord a parcului olimpic, s-a amenajat un habitat populat cu pescãruºi,
vidre ºi multe specii rare. În timpul JO,
satul olimpic va pune la dispoziþia celor
peste 17.000 de sportivi ºi oficialitãþi
apartamente, magazine, restaurante ºi
spaþii verzi, iar la finalul evenimentului,
unele clãdiri vor fi transformate în
locuinþe, pentru a fi vândute la preþuri
modice. ªi flacãra olimpicã va fi
“verde”, fiind întreþinutã cu un carburant
ecologic, în locul parafinei care emite
dioxid de carbon.
Elena Opran
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