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Primul patinoar olimpic construit în România
Primarul George Scripcaru, alături de ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga,
ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, şi ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu,
a inaugurat, joi, 18.02.2010, primul patinoar de dimensiuni olimpice construit în România în ultimi
30 de ani, acesta fiind unul dintre cei mai mari patinoare din sud-estul Europei.
La ceremonie au participat peste 3000 de braşoveni, dar şi invitaţi din lumea sportului. Au
fost prezenţi consilieri locali, judeţeni, parlamentari, directori de instituţii deconcentrate, mari
sportivi, printre care scrimerii Laura Badea şi Mihai Covaliu, şi fostele atlete Doina Melinte şi
Violeta Beclea Szekely.
„Sperăm că în curând numele Braşovului va ajunge un nume important pe harta sporturilor
de iarnă. De acum sportivii vor avea un loc propice pentru a face performanţă. Aici sunt sigur că
vor avea toate condiţiile pentru a se antrena cât mai bine şi să sperăm că în curând numele
Braşovului va ajunge o
adevărată mândrie pentru cei
care iubesc sporturile de
iarnă. Când ne-am luat
angajamentul că vom fi o
gazdă foarte bună pentru
Festivalul
Olimpic
al
Tineretului
European
(F.O.T.E.) din 2013 am fost
conştienţi că acest lucru
înseamnă un efort foarte
mare, dar vă asigur că în
2013 Braşovul va organiza
una dintre cele mai reuşite ediţii ale FOTE. Vreau să le mulţumesc celor fără de care această
realizare nu ar fi fost posibilă, domnului ministru Vasile Blaga, care sprijinit această realizare încă
de la început, dar şi doamnei ministru Elena Udrea, actualul Ministru al Dezvoltării şi Turismului,
care sper să ne sprijine în continuare în dezvoltarea infrastructurii necesare pentru FOTE -2013,
dar şi pentru alte obiective de investiţii necesare dezvoltării acestei zone, şi, nu în ultimul rând,
domnului ministru Daniel Funeriu, cu sprijinul căruia sper să dezvoltăm sportul braşovean.”, a
declarat primarul George Scripcaru la deschiderea oficială.
„După cum am promis braşovenilor, acesta este doar primul obiectiv de o asemenea
importanţă. Urmează în acest an să facem Bazinul Olimpic de Înot şi vor urma şi alte investiţii de
asemenea anvergură în următorii ani” a mai precizat acesta.
Şi ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, a lăudat modul în care a fost realizat
Patinoarul Olimpic. „Mă bucur că am ajutat şi eu la realizarea acestui patinoar, pe vremea când

eram ministru al Dezvoltării Regionale. Sper să se continue, pentru ca întreaga infrastructură a
Festivalului Olimpic al Tineretului European care va avea loc în 2013 să fie gata la timp. Oricum,
dacă nu aţi avea un asemenea primar, nu s-ar realiza asemenea investiţii importante în Braşov.
Sper ca în câţiva ani lupta pentru titlu la hochei să se dea nu doar între Steaua şi Miercurea Ciuc, ci
Braşovul să aibă un cuvânt greu de spus”
„Vă felicit pe toţi braşovenii şi pe primarul George Scripcaru că s-a ajuns la momentul inaugurării
celui mai mare şi mai modern patinoar din România. Eu vă promit că vom continua investiţiile în
modernizarea domeniului schiabil din Poiana Braşov şi a sporturilor de iarnă din judeţ”, a adăugat
Elena Udrea.
Şi ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a felicitat conducerea Primăriei pentru realizarea
Patinoarului Olimpic, spunând că „exemplul trebuie luat şi de alte oraşe din ţară pentru a-şi
dezvolta infrastructura sportivă”.
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.
Lucrările de construcţie au demarat la finalul anului 2008 şi au fost încheiate la începutul
acestei luni, stabilindu-se 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.
Prima zi în care complexul va fi deschis
publicului braşovean amator de patinaj este sâmbătă,
20 februarie. Accesul va fi permis în jurul orei 18.30,
în prima zi va fi o singură serie, cu durata de
aproximativ 90 de minute. Biletul de intrare va costa
10 lei pentru adulţi şi 5 lei pentru copii, iar patinele
pot fi închiriate cu 10 lei.
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