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SPORT

informeazã BBC. Dacã se vor constata nereguli, Comitetul ar
putea schimba sistemul de acordare a biletelor cãtre þãrile participante. The Sunday Times a prezentat o serie de dovezi care arãtau
cã oficiali ai Jocurilor Olimpice, dar ºi agenþi, au vândut zeci de
mii de bilete pe piaþa neagrã, cu preþuri mai mari de zece ori decât
suma iniþialã. Se pare cã este vorba de persoane care reprezintã 54
de þãri. Regulile stricte, aplicate statelor din afara Uniunii
Europene, aratã cã biletele pot fi vândute numai rezidenþilor din
aceste þãri, pentru a opri specula.

ªi preºedinþii sunt suporteri

Preºedintele rus, Vladimir Putin, deþinãtorul centurii negre la judo,
intenþioneazã sã meargã la Jocurile Olimpice de la Londra pentru
a asista la sportul sãu favorit, a anunþat un purtãtor de cuvânt al
Kremlinului, Dimitri Peskov. Cu ocazia întâlnirii cu premierul
David Cameron, în marja summitului G20, Putin ºi-a exprimat
dorinþa de a fi prezent la Londra, dar decizia definitivã nu a fost
încã luatã. Amator de sport, Putin, în vârstã de 59 de ani, nu a mai
fost în Marea Britanie din 2003, din timpul primului sãu mandat la
preºedinþia Rusiei. ªi preºedintele Iranului, Mahmoud
Ahmadinejad, a afirmat cã ºi-ar dori sã-i aclame pe viu pe cei circa
50 de atleþi iranieni calificaþi la JO, dar, potrivit Sky News, “se
pare cã Marea Britanie are o problemã cu acest lucru”.
Ahmadinejad nu a precizat dacã a cerut oficial vizã pentru Marea
Britanie ºi i s-a refuzat.

Aproape 100 de români calificaþi

Delegaþia României pentru Londra are ºanse sã fie mai numeroasã
decât la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008), unde am avut 102
reprezentanþi. Mai putem califica sportivi la tenis (între 3-6 jucãtori: Sorana Cîrstea, Monica Niculescu, Simona Halep, Irina
Begu, Horia Tecãu, Victor Hãnescu, ultimii doi doar în proba de
dublu), nataþie (Norbert Trandafir), atletism (Oprea, Þigãu,
Gavrilã) sau tenis de masã (Bernadette Szocs, care ar putea primi
un wild-card). Iatã situaþia deja calificaþilor: ATLETISM - 14
sportivi (Nicoleta Grasu – disc, Marius Ionescu – maraton, Bianca
Perie – ciocan, Constantina Diþã – maraton, Esthera Petre
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