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SPORT

Zeii Olimpului
se adunã
la Londra

Cel mai amplu eveniment sportiv al ultimilor ani, Jocurile Olimpice de Varã, se va desfãºura la Londra, în Marea Britanie, în perioada 27 iulie - 12 august. La ediþia din acest an - a 30-aa la numãr, care va sta sub semnul ecologismului- vor participa aproximativ
10.500 de sportivi, veniþi din 146 de þãri, România urmând sã fie reprezentatã de circa 100 de performeri. Ceremonia de deschidere
va avea loc pe 27 iulie, când Stadionul Olimpic “va fi transformat într-oo zonã ruralã britanicã”, scena numindu-sse “Green and
Pleasant” (“Verde ºi Plãcut”). În cinstea mega-eevenimentului, prestigioasa revistã Vogue a realizat un pictorial de senzaþie, cu participarea mai multor campioni ºi topmodele din SUA.

Obrazul subþire
cu 13 miliarde
de euro se þine
Guvernul britanic susþine cã
Jocurile Olimpice sunt benefice
economiei locale, având în
vedere cererea uriaºã de bilete
(peste 20 de milioane!), iar contractele semnate cu circa 1.500
de firme au adus 9 miliarde de
euro. Însã economiºtii considerã cã acest eveniment va mãri
produsul intern brut (PIB) al
Marii Britanii cu doar 1%.
Publicaþia francezã Le Figaro a
realizat o listã cu cele mai mari
cheltuieli fãcute de autoritãþi
pentru Olimpiadã, rezultând o
sumã impresionantã: 13 miliarde de euro! Numai infrastructura a costat 7,8 miliarde
de euro, pentru cã a fost modernizatã reþeaua de transport,
au fost construite noi gãri în
jurul regiunii Stratford din estul
capitalei ºi va fi pus în funcþiune un tren rapid, numit
“Javelot”, special pentru
perioada aceea, care va lega
parcul din Stratford de gara
King’s Cross. Stadionul
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Olimpic de 80.000 de locuri a
costat 1,2 miliarde de euro, dar
are dotãri definitive, cum ar fi
piscina, terenul de handbal sau
pista pentru ciclism. Alte con-

strucþii, precum terenul de
baschet, vor fi demontate dupã
competiþii. La rândul sãu, satul
olimpic valoreazã ºi el 675 milioane de euro. Organizarea

celor 15 zile de Jocuri
Olimpice, finanþatã din fonduri
private provenite din drepturile
de difuzare TV, sponsorizãri,
publicitate
ºi
vânzarea
biletelor, se ridicã la 2,4 miliarde de euro. Ceremoniile din
cadrul JO costã aproximativ 98
milioane de euro, iar securitatea întregului eveniment
(asiguratã ºi de poliþiºti ºi militari, dar ºi de firme specializate) depãºeºte 670 milioane
de euro. În 2005, atunci când
Marea Britanie a câºtigat cursa
pentru organizarea JO din acest
an, bugetul iniþial era estimat la
3 miliarde de euro. Acum, dincolo de cele 13 miliarde deja
menþionate, dacã þinem cont ºi
de costurile indirecte, precum
serviciile publice, totalul s-ar
putea ridica la 29 de miliarde
de euro.

Specula cu
bilete înfloreºte

Comitetul
Olimpic
Internaþional (CIO) a demarat o
investigaþie, dupã ce au fost
depuse plângeri cu privire la
vânzarea biletelor la suprapreþ,

