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COMUNICAT DE PRESA

A început construcţia primului patinoar olimpic

Vineri, 16.05 2008, au început lucrările la Patinoarul Olimpic din Parcul
Tractorul, care va fi finalizat în maxim un an de zile. Patinoarul reprezintă o investiţie
de 3 milioane de euro, suportată de la bugetul local, iar construcţia acestuia va respecta
toate rigorile impuse de forurile internaţionale de specialitate, astfel încât pe acest
patinoar să se poată disputa competiţii sportive pe gheaţă la nivel naţional şi
internaţional.

Prezent la demararea lucrărilor, primarul George Scripcaru a declarat ,,Acest
patinoar va putea găzdui şi Jocurile Olimpice de Iarnă ale Tineretului, din 2013. Este
încă o promisiune pe care am făcut-o în faţa braşovenilor, la începerea mandatului, o
promisiune pe care, iată, o respect. Braşovul are o echipă de ligă naţională la hochei,

care joacă în alte locuri, la Sf. Gheorghe, Gheorghieni sau Odorheiul Secuiesc, Hochei
Club Municipal va funcţiona la Braşov. Patinoarul va avea o capacitate de 2.500 de
locuri, va avea dimensiuni olimpice şi va putea găzdui inclusiv competiţii de hochei şi
chiar patinaj artistic. Braşovul are nevoie de un astfel de patinoar. Astfel, ne ţinem de
cuvînt şi demonstrăm Comitetului Olimpic Român că aici pot fi găzduite Jocurile
Olimpice de Iarnă pentru Tineret din 2013”.
După ce i-a fost prezentată echipa de hochei copii, primarul George Scripcaru a
mai declarat ,, pentru copii acest loc va însemna dezvoltarea hocheiului în municipiul şi
judeţul Braşov. Credem că foarte mulţi copii se vor dedica acestui sport în cadrul Sport
Club Municipal Braşov. Vă urez mult succes în activitate, să faceţi cinste Braşovului,
pentru că voi veţi fi viitorii hocheişti ce vor evolua în echipa mare HCM Braşov, pe
patinoarul olimpic din Tractorul.”
Prezent la demararea lucrărilor pentru patinoar, ministrul secretar de stat Barna
Tanczos, vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale de Hochei a mărturisit că datorită
primarului municipiului Braşov, echipa de hochei HCM Fenestela 68 ar putea ajunge pe
podiumul naţional. „Singurul şi principalul motiv pentru care astăzi Braşovul are echipă
de hochei care joacă în campionatul naţional este susţinerea acordată de Primăria
Braşov. Ştim foarte bine că fără infrastructură, sportul nu se poate dezvolta, mai ales
hocheiul – un sport costisitor. Acest sport are nevoie de o infrastructură specială şi nu se
poate dezvolta fără sprijinul autorităţilor locale. Lipsa unui patinoar era o pată neagră pe
obrazul Braşovului. Acum un an şi ceva am avut discuţie cu domnul primar în legătură
cu crearea unei echipe de seniori. Eu sper ca anul viitor - sezonul 2009-2010 – echipa de
seniori să joace pe acest patinoar şi să atace primele trei locuri”, a declarat Barna
Tanczos.
Pe lângă patinoar anul acesta vor începe lucrările de reabilitare şi modernizare a
Săli Sporturilor şi a bazinului olimpic, astfel încât pe lângă performanţele din sport,
Braşovul să dispună şi de o infrastructură la un înalt nivel.
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