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Comunicat de presă
Primăria Braşov inaugurează joi, 18 februarie 2010, de la orele 17,30, Patinoarul Olimpic Braşov, cel mai mare şi
mai modern patinoar acoperit construit în România în ultimii 30 de ani.
Această realizare de excepţie va fi marcată printr-o ceremonie specială, la care primarul George Scripcaru a
invitat sportivi, oficiali, autorităţi locale, miniştri, secretari de stat, parlamentari, iubitori ai sporturilor pe gheaţă etc.
Cu această ocazie, la Braşov vor avea loc două premiere: se va desfăşura pentru prima data un show pe gheaţă,
acesta fiind sustinut de celebrul cuplu de patinatori germani Tanja Szewczenko şi Norman Jeschke, căştigători a
numeroase trofee internaţionale, vedetele celui mai mare show pe gheaţă din Europa - Holliday on Ice.

De asemenea, ceremonia de inaugurare se va încheia cu primul meci de hochei, susţinut pe teren propriu în
adevăratul sens al cuvântului, de echipa braşoveană de hochei “Sport Club Municipal Fenestela '68”. Până acum,
echipa de hochei a Braşovului, înfiinţată în 2007, susţinea antrenamentele şi meciurile pe teren propriu la patinoarul
din Miercurea Ciuc.
Ridicat în Parcul Tractorul (str. Turnului nr. 2), în locul unui lac dezafectat, patinoarul de la Braşov este primul
obiectiv sportiv complet finalizat din seria celor care vor fi ridicate pentru Jocurile Olimpice de Tineret, eveniment de
anvergură mondială pe care ţara noastră îl va găzdui în 2013.
Investiţia totală pentru realizarea Patinoarului Olimpic Braşov se ridică la aproximativ 10 milioane de euro şi a
fost asigurată de Primăria Braşov şi Ministerul Dezvoltării Regionale.

Elena Udrea, actualul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi Vasile Blaga, fostul deţinător al acestui
portofoliu, care vor fi prezenţi la ceremonia de inaugurare, au susţinut acest proiect, atât financiar, cât şi afectiv,
având meritul de a se număra printre susţinătorii sporturilor pe gheaţă.
Lucrările de construcţie au demarat la finalul anului 2008 şi au fost încheiate la începutul acestei luni, stabilinduse astfel un record în ceea ce priveşte termenul de execuţie.
Patinoarul acoperit, de dimensiuni olimpice, va funcţiona pe tot parcursul anului. Acesta are peste 6.000 de metri
pătraţi, dispune de aproape 1.600 de locuri pe scaune, şi de alte 400 de locuri în picioare, capacitatea totală de
găzduire (care include echipe, oficiali, arbitri etc.) fiind de peste 2.000 de persoane.
Din punct de vedere funcţional, construcţia a fost împărţită în mai multe zone distincte :
1. Zone pentru sportivi:
• acces special pentru sportivi, arbitri şi oficiali
• vestiare pentru 6 echipe cu locuri pentru câte 25 persoane
• vestiar arbitri cu locuri pentru 5 persoane
• cabinet prim ajutor şi camere control doping
• două săli de forţă/încălzire
• circulaţii pentru pantofi stradă
• circulaţii pentru sportivii şi arbitrii în echipament sportiv
• recepţii pentru sportivi, arbitri şi oficiali
2. Zone pentru public:
• patru scări pentru public, amplasate la fiecare colţ al clădirii, pentru acces controlat şi eficient către tribune
• patru grupuri sanitare distribuite lângă fiecare scară
• circulaţie perimetrală continuă în jurul gradenelor
• tribune cu 1504 +20+60 locuri
• terase circulabile la etaj, folosite pentru evacuare în condiţii de siguranţă în situaţii de urgenţă
• trei scări exterioare pentru evacuare
• spaţiu vânzare bilete
• spaţii pentru persoane care deservesc funcţiunea de patinoar de agrement: acces public, bar, spaţiu închirieri
patine, vestiare publice, fiecare cu grup sanitar.
3. Spaţii pentru personal administrativ, spaţii tehnice
• acces separat, birouri administrative, grupuri sanitare separate de cele destinate publicului, spaţii de
depozitare, spaţiu pentru maşina de gheaţă, care are acces separat, direct din exterior, spaţii tehnice interioare şi
exterioare.
Beneficiarul patinoarului este Primăria Braşov, întregul complex fiind administrat de Direcţia Sport şi Tineret a
Municipiului Braşov.
Patinoarului Braşov a fost construit de MBS Group, iar proiectantul general este firma Arcadia Engineering.
Vă aşteptăm la inaugurarea Patinoarului Olimpic Braşov.
Cu prietenie,
Sorin Toarcea,
Purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Braşov

