„In carti” pentru Mondialul
masculin

Ediția din 2010 a Campionatelor Europene de handbal masculin se va disputa în
Austria, între 19 și 31 ianuarie. Zilele trecute, Michael Wiederer (secretarul
general al federației europene) a înmânat plicul cu candidatura președintelui
federației austriece, Gerhard Hofbauer, și secretarului general Martin Hausleitner.
România și-a depus candidatura pentru Campionatul Mondial din 2009, alături de
Croația și Grecia, decizia urmând să fie anunțată la sfârșitul lunii iulie. „Bugetul
organizării unei asemenea competiții se ridică la circa 3,9 milioane franci
elvețieni”, a anunțat președintele FR de Handbal, Cristian Gațu, cu prilejul unei
conferințe de presă. „Important este să luptăm până în ultima clipă. Dacă vom primi
găzduirea CM, va fi cel mai mare eveniment organizat în România la jocurile
sportive”, a declarat Gațu.
Desemnarea țării organizatoare a CM 2009 se va face de că tre Comitetul
Executiv al Federației Internaționale de Handbal și nu de federațiile afiliate, ca
până în prezent. Cristian Gațu a motivat această candidatură prin faptul că
handbalul masculin are un palmares aureolat de 4 titluri mondiale, iar generațiile
care au dominat 20 de ani handbalul mondial nu au avut șansa să joace pe teren
propriu la o asemenea competiție. În plus, organizarea CE 2000 de handbal feminin a
primit calificative bune din partea Federației Europene de Handbal, demonstrând că

România poate găzdui o competiție de înalt nivel. FRH a propus în dosarul de
candidatură 6 orașe – București, Râmnicu Vâlcea, Brașov, Sibiu, Cluj și Oradea –
care îndeplinesc în mare măsură criteriile solicitate de IHF, din care vor fi alese
patru.
Din bugetul necesar organizării CM 2009, de circa 3,9 milioane franci
elvețieni, ANS va asigura 40 la sută, IHF va contribui cu circa un milion de franci
elvețieni, iar restul va fi completat din sursele proprii ale federației. Conform
deciziei Adunării Generale (ratificată de Consiliul de Administrație), FRH a depus
candidaturi și pentru organizarea unor Campionate Europene de tineret, la masculin
în 2008 și la feminin în 2009. În plus, FRH intenționează să lanseze în luna
decembrie o revistă dedicată jocurilor sportive: handbal, volei, baschet, polo,
rugby și hochei pe gheață, cu analize tehnice despre jocurile disputate la aceste
discipline.

