EVENIMENT
Dupã cea mai slabã ediþie olimpicã din ultimii
48 de ani, cea de la Londra, unde România a
cucerit doar douã titluri ºi, cu 9 medalii în total,
a ocupat locul 27 în clasamentul pe naþiuni,
lumea sportivã autohtonã a luat foc. Doi dintre
antrenorii loturilor, de la canotaj ºi scrimã, au
demisionat, însã grosul vinovãþiilor abia acum se
împarte. Doar ºefii COSR, Octavian Morariu ºi
Ioan Dobrescu, în loc sã-ºi asume responsabilitatea rezutatelor mediocre, propun o reformã
radicalã, care sã concentreze soarta sportului de
înaltã performanþã în mâinile lor!
COSR solicitã modificarea Legii Sportului,
care sã prevadã trecerea federaþiilor în subordinea sa, preluarea Institutului de Medicinã
Sportivã, a Institutului de Cercetare pentru
Problemele Sportului ºi a trei baze sportive
naþionale: Piatra Arsã, Poiana Braºov, cu hotelul
Olimpic, ºi Constanþa, cu hotelul Sport („Am
avea astfel pregãtire asiguratã la trei altitudini
diferite, 2.000 de metri, 1.000 ºi la nivelul
mãrii”).
Ioan Dobrescu, secretar general COSR:” Ni
se pare normal ca olimpismul sã conducã, de
vreme ce nouã ni se numãrã medaliile. Noi nu
revendicãm nimic din motive financiare personale, dar dacã nu facem asta acum, ne vom
rupe definitiv de þãrile care conteazã în sport”.
O scrisoare-protest cu autori necunoscuþi ºi
intitulatã“COSR! Jos labele de pe sportul românesc!!!” a fost distribuitã la toate structurile
sportive din þarã ºi cheamã sportivii ºi antrenorii
la miting pe 31 august în faþa ANST ºi COSR.
Protestatarii cer demisia lui Octavian Morariu
ºi a lui Ioan Dobrescu, acuzându-i cã „de 8 ani,
de când sunt la COSR, au avut eºec dupã eºec,
iar acum vor sã-ºi tragã toate bazele, toþi banii
de la buget, pe SRL-ul lor, pe firma lor privatã
numitã COSR, sub pretextul cã dacã toþi banii
sunt în buzunarul lor, sportul românesc va
înflori”.
Documentul atacã ºi actuala conducere a
ANST, pe Carmen Tocalã ºi pe Alin Petrache,
„care au reînceput sã facã lobby pentru preluarea întregului domeniu de cãtre firma
COSRL”. Contestatarii susþin cã singura soluþie
corectã ºi viabilã pentru revigorarea sportului
este ca acesta sã redevinã parte a politicii de stat
prin reînfiinþarea Ministerului Sportului.

Scandal dupã JO,
cu acuze,
proteste ºi un miting
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„COSR – Jos labele

