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BUCUREªTI

Olimpiada din 2020
în România? De ce nu?
Fostele glorii olimpice ale României vor
mai avea o datã prilejul sã-ºi punã talentul,
energia ºi renumele în slujba þãrii. Cãci la
iniþiativa primarului general al Capitalei,
Sorin Oprescu, campionii olimpici de ieri
ºi de azi vor fi chemaþi sã susþinã
Bucureºtiul în dificila bãtãlie pentru
obþinerea statutului de oraº-gazdã a JO din
2020! “Dupã pãrerea mea, acesta poate fi
un proiect de unitate naþionalã, un proiect
de ieºire din nenorocita asta de crizã. Vã
daþi seama ce capital de imagine ar avea
România ºi Bucureºtiul numai dacã se
coaguleazã aceastã idee ºi produce candidatura! Am început sã fac liste cu mari
sportivi care au obþinut rezultate deosebite
la Olimpiade, care trãiesc în strãinãtate”, a
spus Sorin Oprescu, care se gândeºte deja
la un lobby puternic desfãºurat în acest
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scop. Surse din municipalitate au declarat
cã a fost deja contactatã o firmã specializatã în lobby pentru organizarea JO, care a
venit la Bucureºti ºi a fãcut o primã evaluare a capacitãþilor existente ºi a ceea ce trebuie realizat pentru atingerea standardelor
necesare unei competiþii sportive de o
asemenea amploare. Printre condiþiile
necesare se numãrã reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructurii de transport, existenþa unui numãr de hoteluri (din care cel
puþin douã de cinci stele ºi patru de patru
stele), construirea unui stadion olimpic
(deoarece noul stadion Naþional Arena nu
are pistã de atletism ºi dotãrile necesare),
existenþa unui stadion special pentru antrenamente, construirea unui bazin olimpic,
construirea unui sat olimpic, dotãri la standarde olimpice pentru toate sporturile

reprezentate la JO. De asemenea, în proiect
ar trebui incluse mai multe zone limitrofe
Bucureºtiului, unde s-ar putea desfãºura
competiþii cum ar fi canotajul, dar ºi câteva
oraºe care au facilitãþi minime ºi care pot fi
dezvoltate pentru desfãºurarea de probe
olimpice, Oprescu purtând deja discuþii cu
unii ditre edilii locali. Prima analizã a
firmei de lobby a relevat cã existã condiþiile minime necesare dezvoltãrii unui
asemenea proiect, concluzia fiind cã este
realizabil, chiar dacã este vorba de
investiþii de zeci de milioane de euro.

JO, o afacere
profitabilã

Ideea unei Olimpiade de varã la Bucureºti
nu e nouã, edilul-ºef avansând-o încã din

