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Romania vrea sa organizeze Jocurile Olimpice
de Tineret in 2028
Angajament important. Ionut Stroe, ministrul interimar al Tineretului si
Sportului, sustine ca Romania este pregatita pentru organizarea unui
eveniment major, de nivelul Jocurilor Olimpice de Tineret, relateaza
stiripesurse.ro.
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Modul in care s-au desfasurat si cum se defasoara lucrurile in Brasov, poate perminte, peste
cativa ani, inscrierea „realista” intr-o astfel de cursa. Ionut Stroe anticipeaza ca orasul poate incepe
demersurile odata cu deschiderea perioadei de candidaturi la Jocurile Olimpice de Tineret din
2028. Brasov a mai incercat sa organizeze si in 2024, dar a pierdut in detrimentul orasului
Gandwon, Coreea de Sud.
„Avand un astfel de masterplan, lucruri concrete care tin de imbunatatirea infrastructurii sportive,
generand in aceeasi masura interes, cat si un lucru foarte important pentru imaginea acestei tari,
este o carte de vizita impresionanta ceea ce se va intampla. Atat in raport cu interesele noastre,
de a gazdui competitii internationale, dar mai ales pentru a primi, aici, in Brasov, turisti, pentru a
avea infrastructura necesara practicarii sportului de performanta, dar si de masa. E un lucru
extraordinar de bun.
CIO a schimbat filosofia in stabilirea oraselor gazda pentru competitiile importante si a decis un

nou mod de lucru; un dialog permanent al celor care doresc obtinerea organizarii competitiilor
importante. in functie de acest dialog pe care autoritatile trebuie sa-l faca permanent cu CIO,
dezvoltam in mod sustenabil infrastructura sportiva si turistica. indata ce vom fi pregatiti, trecem
la urmatoarea etapa, de dialog structurat pe eveniment.
(N.r: pierderea organizarii Jocurilor Olimpice de Iarna pentru Tineret de catre Brasov). Nu este o
dezamagire, este doar o etapa normala. Trebuie sa invatam sa discutam cu CIO, sa-i chemam
pe reprezentanti aici, sa lucram impreuna(...). Trebuie sa indeplinim anumite conditii, cum ar fi
cele de infrastructura sportiva, de transport si turism.
Eu sunt foarte optimist, si cred ca Brasov este pregatit, din punct de vedere al investitiilor si al
tuturor lucrurilor care se desfasoara in acest moment aici, pentru a target-a, de exemplu,
organizarea Jocurilor Olimpice de Tineret din anul 2028.” , a spus Ionut Stroe, ministrul Tineretului
si Sportului.
Pana sa candideze la organizarea Olimpiadei, Brasov este gazda a doua competitii internationale
de schi in luna februarie, FIS Children Trophy (12-13 februarie) si SES Race (18-21 februarie).
„Peste o suta de schiori din intreaga lume vor participa la doua dintre cele mai mari competitii de
schi alpin organziate la noi in tara. Este vorba despre FIS Children Trophy si FIS SES 2020
Race - doua curse inscrise in caldendarul oficial al Federatiei Internationale de Schi (FIS).
Dupa trei editii extrem de reusite ale concursului de schi alpin pentru copii si tineret, FIS Children
Trophy, desfasurateincepand cu februarie 2018, Asociatia de Turism Poiana Brasov impreuna cu
Federatia Romana de Schi si Biatlon si cu sprijinul Primariei Municipiului Brasov, adauga in
palmares, in perioada 18 – 21 februarie 2020, o noua competitie spectaculoasa de schi: FIS SES
2020 - adresata sportivilor din 19 tari, inclusiv Romania (...).” , suna o parte din comunicatul emis
de organizatori.
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