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O
raºul Piteºti intrã

în febra construi-

rii de stadioane

moderne, care a

cuprins mai mul-

te zone din þarã.

Noutatea în oraºul din judeþul

Argeº o reprezintã faptul cã pe

amplasamentul actualului stadion

vor apãrea douã arene, cu desti-

naþii sportive diferite. Un stadion

de fotbal la standarde UEFA cu

15.000 de locuri ºi unul de atle-

tism omologat pentru competiþii

internaþionale vor fi construite la

Piteºti, prin Compania Naþionalã

de Investiþii, în locul actualului

stadion "Nicolae Dobrin" din car-

tierul Trivale, au anunþat, luna tre-

cutã, reprezentanþii administraþiei

locale.

Potrivit unui comunicat al Primã-

riei Piteºti, pe viitorul stadion de

fotbal "Nicolae Dobrin", încadrat în

categoria UEFA 4, se vor putea de-

sfãºura inclusiv meciuri internaþio-

nale. Suprafaþa terenului de joc va

fi mixtã, va avea sistem de ilumina-

re a faþadei prin tehnologie LED, un

muzeu al clubului cu spaþiu pentru

trofee ºi un magazin de prezentare

al FC Argeº: "Printre dotãri se vor

regãsi: salã de forþã de minimum

500 mp, douã sãli pentru saunã,

salã de recuperare, cabinet medi-

cal, cabinet antidoping, tribune cu

locuri individuale structurate pe

sectoare ºi inele, locuri pentru

spectatorii cu handicap locomotor

ºi însoþitorii acestora, foaier de pri-

mire cu garderobe ºi puncte co-

merciale, salã de antrenament mul-

tifuncþionalã, spaþii dedicate

mass-media, loje destinate VIP,

spaþii de alimentaþie publicã, sãli de

conferinþã, birouri". Conform auto-

ritãþilor locale, în apropiere va fi

construit stadionul nou de atletism,

omologat pentru competiþii inter-

naþionale, care va fi dotat cu insta-

laþie de nocturnã, echipament de

pistã ultramodern, pistã de alerga-

re standard, tribune pentru specta-

tori parþial acoperite, vestiare cu

grupuri sanitare ºi duº, spaþiu de

depozitare ºi birouri. De asemenea,

pe lângã stadionul de atletism, în

exteriorul stadionului de fotbal se

va realiza încã o pistã de încãlzire

pentru sportivii care iau parte la

competiþii: "Dacã în acest moment,

în municipiul Piteºti, sunt în de-

sfãºurare lucrãrile de construcþie la

obiectivul de investiþii 'Salã poliva-

lentã' pentru competiþii de hand-

bal, baschet, tenis de masã, tenis de

câmp, box ºi lupte, investiþie finan-

þatã de Compania Naþionalã de

Investiþii, nici fotbalul ºi atletismul

nu vor fi lãsate sã se desfãºoare în

condiþii mediocre. (...) Prin realiza-

rea acestor proiecte majore de in-

frastructurã pentru sportul ar-

geºean, oraºul nostru s-ar impune

precum un centru important

pentru desfãºurarea activitãþilor

sportive din imediata zonã a

capitalei României". Primul pas

pentru realizarea acestor obiective

a fost fãcut, dar drumul este lung

pânp la realizarea acestora.
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