
INVESTIÞIE DE 7,7 MILIOANE LEI

Buzãulvaaveacelmai
modernstadionde
atletismdinþarã
Ana Felea

S
tadionul de atletism
de la marginea Buzãu-
lui va deveni cea mai
modernã bazã sporti-
vã de acest fel din Ro-
mânia. Încã din luna

martie, obiectivul a intrat într-un
amplu proces de modernizare,
astfel cã în maximum o lunã sta-
dionul va putea gãzdui chiar com-
petiþii de profil de talie internaþio-
nalã. Arena reabilitatã va avea
pistã nouã de alergare, sinteticã,
de cea mai bunã calitate, unicã în
România, o tribunã cu 1.500 de lo-
curi, vestiare moderne ºi tabelã
de marcaj electronicã.

"La Buzãu ia naºtere în acest mo-
ment o bazã sportivã dedicatã ex-
clusiv atletismului. Este o premierã
pentru realizãrile în domeniul con-
strucþiilor de structuri dedicate
sportului, din ultimii ani. La Buzãu
nu numai cã vom avea o nouã pistã
cu 8 culoare, realizatã dupã stan-

dardele World Athletics ºi certifica-
tã IAAF, ci ne vom bucura ºi de o li-
nie dreaptã cu 9 culoare, unicã în
România", anunþau, în iunie, în
urma vizitei la Buzãu, reprezentan-
þii Federaþiei Române de Atletism.

Lucrarea este realizatã de Ischia
Galaþi, o firmã specializatã în reali-
zarea de obiective sportive. Potrivit
proiectului, în primã fazã a fost rea-
bilitatã pista de alergare. A urmat
modernizarea vestiarelor din incin-
ta complexului, care se aflau într-o
stare avansatã de degradare, fiind
aproape impracticabile. De aseme-
nea, în cadrul aceleaºi investiþii, s-a
avut în vedere ºi montarea unei tri-
bune metalice acoperite, cu aproxi-
mativ 1.500 de scaune, amenajarea
de spaþii speciale pentru presã, dar
ºi o tabelã electronicã de marcaj.

La momentul redactãrii articolu-
lui, respectiv jumãtatea lunii sep-
tembrie, lucrãrile la stadionul de at-
letism intrau în linie dreaptã, aºa cã
iubitorii de atletism, amatori sau pro-
fesioniºti, ar putea face prima aler-

gare în noua arenã în octombrie.
Viceprimarul Ionuþ Apostu sublinia:
"Acest stadion va fi acredidat în ca-
tegoria a 4-a a Federaþiei Interna-
þionale de Atletism ºi pentru aceas-
tã acreditare am avut nevoie sã
încheim un contract cu un consul-
tant german care sã supervizeze
fiecare etapã din derularea acestui
proiect ºi sã fie prezent la trasarea
acelor culoare de alergare. Acolo
toleranþa este zero, pentru cã un
milimetru eroare la trasarea acelui
culoar la o competiþie internaþiona-
lã înseamnã un avantaj nesperat
pentu acel atlet, motiv pentru care
acea trasare este o operaþiune foar-
te exactã ºi va fi fãcutã sub supra-
vegherea dumnealui".

Dupã inaugurare accesul va fi li-
ber, însã autoritãþile locale vor im-
pune acolo o serie de reguli. În pri-
mul rând, accesul se va face în baza
unei legimaþii, iar cei care vor aler-
ga pe stadion vor fi obligaþi sã poa-
te un echipament corespunzãtor.

"Este o investiþie destul de mare,

stadionul va gãzdui competiþii in-
ternaþionale. Trebuie sã avem grijã
de aceastã investiþie ºi nu vom per-
mite consumul de bãuturi alcooli-
ce, fumatul în incintã, accesul cu
animale. Sunt mai multe reguli la
care lucrãm în aceste zile ºi le vom
lansa în dezbatere publicã astfel în-
cât cei care sunt dornici de miºcare
sã îºi spunã pãrerea ºi sã face, un re-
gulament foarte clar", a mai spus
viceprimarul Municipiului Buzãu.

La rândul lor, reprezentanþii Aso-
ciaþiei Judeþeane de Atletism Buzãu
fac deja pregãtiri pentru înfiinþarea
unei comisii de arbitri ºi pentru co-
optarea în echipã a unor tehnicieni
care sã fie instruiþi în menþinerea
cronometrajului electronic.

Investiþia Primãriei Buzãu în mo-
dernizarea arenei de atletism se
ridicã la valoarea totalã de 7,7 mi-
lioane de lei, bani din bugetul local.
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