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România – învingătoare la FOTE 2013

Dorottya Buzaş

Emil Imre
România a încheiat cu brio Festivalul Olimpic al Tineretului
European (FOTE) 2013 de la Braşov, cucerind nu numai
laudele participanţilor, pentru organizare, infrastructură,
peisaj magnific şi ospitalitate, ci şi...trei medalii, graţie cărora a
ocupat locul opt în clasamentul final pe naţiuni.

P

rima poziţie a fost adjudecată de Rusia, cu 22 de medalii, 11
de aur, 7 de argint şi 4 de bronz. Medaliile noastre au fost
obţinute de Emil Imre, la short-track, în probele de 500 m
(argint) şi 1.000 m (aur), şi Dorottya Buzaş la biatlon, în proba de 6
km sprint la Cheile Grădiştei. Românca a fost cronometrată cu timpul

de 19 min 34 sec 1/10, fără nicio penalizare în cele două sesiuni de
tragere la poligon. „România poate progresa mult în sporturile de
iarnă şi deja rezultatele încep să se vadă. Nu suntem campioni, dar nu
mai suntem nici pe locurile 30 sau 40, ci în prima treime. Nu trebuie
să ne oprim aici, să ne mulţumim cu ce am făcut până acum. E doar un
prim pas, e important ce vom face mai departe”, a declarat preşedintele
COSR, Octavian Morariu, negând că a sprijinit organizarea FOTE
în ţara noastră pentru a obţine o poziţie de conducere în Comitetul
Internaţional Olimpic (CIO). Steagul olimpic care a fluturat pe catarg
la Braşov a fost predat reprezentanților din Austria și Lichtenstein,
țările gazdă ale FOTE 2015.

C-aşa e-n tenis... şef nou la FRT

Adunarea Generală de Alegeri care a avut
loc în cadrul Federației Române de Tenis a
ales un nou președinte, în persoana lui George
Cosac. Fostul tenisman a obţinut mandatul
încă din primul tur, cu 124 de voturi pentru.
Ceilalți candidați la funcția de președinte
al FRT au fost Ruxandra Dragomir, care a
condus FRT în ultimii patru ani, Mihai Rusu
și Șerban Ion. Ion Țiriac a anunțat cu acest
prilej că renunță la funcția de președinte
onorific al Federației. Potrivit unor surse citate
de onlinesport.ro, decizia este bazată pe faptul
că Ţiriac vrea ca noua echipă de conducere
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să-și aleagă singură colaboratorii. Atât Țiriac, cât și
Ilie Năstase, cei doi giganți ai tenisului românesc,
au anunțat înainte de alegeri că-l susțin pe George
Cosac. În vârstă de 44 de ani, acesta a ocupat până
acum funcția de vicepreședinte FRT. Cosac a făcut
parte aproape zece ani din echipa de Cupa Davis a
României și a câștigat în carieră peste 30 titluri de
campion naţional la simplu, dublu, dublu mixt şi
pe echipe. Noul președinte al FRT a adus alături
de Dinu Pescariu cel mai bun rezultat din istoria
tenisului românesc la Jocurile Olimpice de la
Barcelona din 1992, când a ajuns până în sferturile
de finală ale probei de dublu.

