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Festivalului Olimpic al
Tineretului European
se apropie de România
În perioada 21-22 noiembrie, va avea loc la Istambul Adunarea Generală a Asociaţiei Comitetelor
Olimpice Europene, eveniment în cadrul căruia seva
analiza și supune la vot acordarea organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European, ediţia de iarnă
2013. Orașul Râșnov va fi reprezentat de către primarul
Adrian Veștea, care a răspuns invitaţiei președintelui
Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Octavian Morariu (foto), de a face parte din echipa Brașovului. Primul eveniment ca importanţă după Jocurile
Olimpice de Vară și Jocurile Olimpice de Iarnă, Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediţia de iarnă
2013, s-ar putea desfășura în România, în zona BrașovValea Prahovei. Președintele COSR a explicat că un criteriu foarte important în acceptarea candidaturii a fost
modul în care a fost conceput proiectul românesc,
evenimentul urmând a fi organizat în colaborare de
municipiul Brașov și Asociaţia Microregiunea Turistică
Munţii Bucegi, din care fac parte orașele Râșnov, Predeal, Sinaia, Bușteni, Azuga și Bran. La eveniment se
așteaptă participarea a peste 1.000 de sportivi din peste
40 de ţări europene, împreună cu zeci de mii de turiști.
De asemenea, organizarea va însemna și investiţii serioase în infrastructura sportivă și de turism. „Vorbim
de investiţii între 13 și 25 milioane euro, care reprezintă numai investiţia directă în infrastructura necesară competiţiei. În mod sigur, această sumă va fi
completată cu valoarea investiţiilor din domeniul privat, care ţin de hoteluri și restaurante”, a explicat
Morariu.

Râșnovul
„Dracula Rally Raid”,
și-a premiat din nou prin Râșnov
sportivii
de top
Consiliul Local și Primăria Râșnov a premiat
sportivii de top de la CSS Dinamo Râșnov care au
obţinut rezultate internaţionale deosebite în anul
competiţional trecut. Astfel, cinci sportivi și șase
antrenori au primit premii în bani, valoarea totală a
acestora ridicându-se la suma de 8.000 RON. Sportivii
cu cele mai bune rezultate și prin urmare și cu cele
mai mari sume primite au fost Roland Gerbacea și
Remus Faur, ambii primind câte 1.250 de lei. Au
urmat, pe rând, sportivii Doralina Runceanu, Alina
Babeș, Răzvan Gârniţă și antrenorii Mircea Cimpoia,
Nicolae Gârniţă, Dan Duicu, Maria Giurgiu, Maria
Colţea și Ioan Dihoi.

metri, cursa desfășurându-se numai pe
drumuri de ţară. Participanţii au rulat
având la dispoziţie doar un road book, ca
element de ghidare, traseul fiind secret
pentru toţi. În concurs s-au înscris 15
mașini de teren, patru motociclete și șase

ATV-uri, traseul ales trecând prin localităţi
precum Săcele, Râșnov, Cristian și Nehoiu
Buzău. În ultima zi de concurs, a fost
organizată o competiţie pentru amatori la
care s-au aliniat 13 mașini de teren și
patru motociclete.
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Cei cinci biatloniști de elită și antrenorii
lor au primit distincţii speciale din
partea Primăriei și a Consiliului Local

Timp de trei zile, participanţii în Campionatul Naţional de Raliuri Tot-Teren
(CNRTT) s-au întrecut pe probe speciale
pe drumuri forestiere, macadam și drumuri agricole din judeţele Brașov și
Buzău. Etapa de la Brașov a fost ultima din
acest sezon al „Dracula Rally Raid”. Prima
poziţie e fost ocupată de echipajul format
din Victor Fulicea și Dragoș Jinga pe un
Bowler Wildcat. Aceștia au ocupat prima
poziţie și în clasamentul general. Pe cea
de-a doua treapta a podiumului s-au clasat
Franco Carboni și Casian Bacinschi pe un
Mitshubishi Pajero, iar locul trei a fost
adjudecat de fraţii Mihai și Iulian Leonte
pe Aro Range. „Traseul a fost unul frumos.
A fost mai greu cu orientarea, întrucât,
de-a lungul competiţiei, am fost totdeauna primii, astfel că nu puteam urmări
semne ale roţilor altor mașini. Am rămas
plăcut surprinși de ceea ce am găsit la
acest raliu și vrem să mai trăim o astfel de
experienţă”, a precizat Dragoș Jinga.
Pe parcursul celor trei zile de concurs,
piloţii au avut de parcurs circa 400 de kilo-

