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Un suflu
nou la vârful
olimpismului
mondial
Thomas Bach
Germanul Thomas Bach, un
fost floretist şi fost vicepreşedinte
al forului suprem olimpic, a fost
ales preşedinte al Comitetului
Olimpic Internaţional, cu
ocazia celei de-a 125-a Sesiuni
a aceste organizaţii, desfăşurată
la Buenos Aires.

E

l îi urmează astfel
belgianului
Jacques
Rogge, în vârstă de 71
de ani, care preluase şefia mişcării
olimpice în 2001.

Bach, în locul lui Rogge

Thomas Bach, născut în data
de 29 decembrie 1953, fusese ales
membru al CIO în 1991 şi din
2006 conducea mişcarea olimpică
germană. A fost vicepreşedintele
CIO între 2000-2004 şi 20062013. Avocatul german a cucerit

medalia de aur cu echipa de
floretă, la Jocurile Olimpice din
1976, de la Montreal, şi titlul de
campion mondial, un an mai
târziu. Bach, al nouălea preşedinte
al CIO, este primul german
ajuns în cea mai înaltă funcţie a
mişcării olimpice mondiale. El a
declarat că va renunţa la aproape
toate activităţile sale profesionale,
inclusiv la conducerea Camerei
de Comerţ şi Industrie germanoarabă. Bavarezul vrea însă să
rămână preşedintele consiliului de
supraveghere al Weinig, societate
producătoare de maşini pentru
prelucrarea lemnului, care are
sediul în Tauberbischofsheim,
oraşul în care Bach a crescut şi
are un birou de avocatură.”Am o
legătură emoţională şi o anumită
responsabilitate faţă de angajaţi,
care vor ca eu să rămân. Pentru o

transparenţă totală, am întrebat
Comisia de Etică a CIO dacă ar fi o
problemă în cazul în care aş păstra
acea activitate. Mi-a spus că nu”, a
explicat Bach, adăugând că funcţia
sa de la Weinig presupune doar
patru şedinţe pe an. Cu două zile
înainte de alegerile pentru postul
de preşedinte al CIO, elveţianul
Denis Oswald lăsase să se înţeleagă,
la un post de radio, că Thomas
Bach, atunci vicepreşedintele
forului olimpic, îşi foloseşte funcţia
în avantajul afacerilor sale.

Octavian Morariu,
membru CIO

Odată cu împrospătarea
conducerii CIO, România a
marcat şi o importantă victorie:
preşedintele Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român, Octavian
Morariu, a devenit oficial unul

dintre cei nouă membri ai
Comitetului Internaţional Olimpic,
în urma a 73 voturi pentru şi 14
împotrivă. Doar trei români au
făcut parte, până acum, din această
structură: prinţul Bibescu (18991901), George A. Plagino (19091947) şi Alexandru Şiperco (19551998). Ultimul dintre ei a făcut
parte din board-ul de conducere al
forului olimpic timp de 43 de ani,
din 1955, până la moartea sa, în
1998. Prinţul George Ghe. Bibescu,
primul român membru al CIO, a
fost membru doi ani în organizaţia
olimpică internaţională, din 1899
şi până în 1901, chiar înainte de
înfiinţarea forului olimpic naţional,
în 1924. George Alexandro Plagino,
primul sportiv român participant
la Jocurile Olimpice moderne, la
Paris în 1900, a fost ales în CIO în
1908, dar a fost retras de autorităţile
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