SPORT
Mondiale, Campionate Europene sau Cupe
Mondiale. Între vedetele care au strălucit mai
întâi la FOTE se numără schiorii alpini Janica
Kostelič (Slovenia), Anja Paerson şi Anna
Ottosson (Suedia), Michaela Kirchgasser
(Austria), Denise Karbon (Italia), Mauro
Caviezel (Elveţia), schiorii de fond Marit
Björgen (Norvegia), Iulia Cepalova (Rusia),
Kristina Smigun (Estonia), săritorii cu
schiurile Rok Benkovič (Slovenia), Janne
Happonen (Finlanda), patinatorii Evgeni
Plushenko şi Irina Slutskaya (ambii Rusia)
şi Sarah Meier (Elveţia), plus mulţi alţii.
România şi-a adjudecat de-a lungul anilor
doar 4 medalii la FOTE, toate de bronz.

cu telegondola. De aici se poate pleca spre
pârtiile dificile, Ruia şi Lupului, ori spre cele
medii - Sulinar şi Subteleferic. Clasificată ca
pârtie uşoară, “Drumul roşu” are doar câteva
segmente mai complicate. La fiecare nod de
legătură sunt amplasate indicatoare, iar pe
laterale - borne.
Pentru siguranţa schiorilor şi plăcarilor,
toţi stâlpii şi trunchiurile de copac de pe
margini sunt înveliţi în bureţi, iar în preajma
prăpăstiilor sunt montate plase de protecţie.
Tot pe margini se află tunuri de zăpadă, fixe
şi mobile.

Ruşii, primii sosiţi

Moş Martin, mascota oficială

Mascota EYOWF 2013 (FOTE 2013)
este Martin, ursul carpatin, îmbrăcat în
haine colorate în roşu, galben și albastru,
reprezentând culorile steagului național.
Cu toate că ursul ca specie populează
multe locuri din lume, cel carpatin este
considerat „al românilor”, datorită prezenței
numeroase în zona munților din țara noastră.
Acest animal e menţionat des şi în cultura
românească, inspirând multe cântece și
basme. Martin este prezentat în mai multe
ipostaze, care corespund celor opt probe
sportive ale EYOWF 2013 (FOTE 2013).

Pârtii de top

24 de milioane de euro a investit

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turis
mului în mo
dernizarea do
meniului
schiabil din Poiană, alte sume importante
îmbogăţind România cu un super-patinoar şi
cu amenajări nemaivăzute pentru practicarea
sporturilor de iarnă. În Poiana Braşov
a apărut cu acest prilej şi cea mai lungă
pârtie din ţară, denumită “ Drumul Roşu”,
lungă de 5,3 kilometri. Accesul se face cu
telecabina Kanzel sau Capra Neagră, dar şi

În Satul Olimpic, sportivii vor avea la
dispoziţie o zonă pentru petrecerea timpului
liber în care vor exista diverse jocuri specifice
vârstei lor, vor putea asculta muzică, se vor
relaxa. Pentru transportul sportivilor la
competiţii au fost puse la dispoziţie 50 de
autocare mari şi 35 de microbuze. Asistenţa
medicală va fi asigurată de 10 ambulanţe
cu echipaj de urgenţă. Alte două elicoptere
vor monitoriza şi supraveghea permanent
toate zonele. Primii sportivi care vor ajunge
la Braşov vor fi cei din Rusia, care au dorit
să se pregătească din 10 februarie la Baza
sportivă de Biatlon de la Cheile Grădiştei,
restul delegaţiilor urmând să sosească din 16
februarie.
Elena Opran

49

