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Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF) a anunţat, luni, că din primăvara anului
2010, circuitul Golden League va fi înlocuit cu Diamond League, competiţie ce va include
mai multe reuniuni, informează MEDIAFAX.
Circuitul Golden League cuprinde şase reuniuni ce se desfăşoară în Europa. Diamond
League, pentru care s-au înscris deja 12 competiţii (Aviva London Grand Prix, Aviva
British Grand Prix, Athletissima Lausanne, Bislett Games Oslo, DN Galan Stockholm,
Herculis Monaco, Meeting Areva Paris St-Denis, Memorial Van Damme Bruxelles,

Prefontaine Classic Eugene, Reebok Grand Prix New York, China Golden Grand Prix,
Weltklasse Zurich), se va desfăşura şi în SUA şi în China.
IAAF a precizat că organizatorii a încă trei reuniuni (DKB ISTAF Berlin, Golden Gala
Roma şi Qatar Athletics Super Grand Prix) negociază în prezent pentru includerea
acestor competiţii în circuitul Diamond League.
"Sunt foarte fericit că a apărut un nou circuit profesionist, datorită colaborării dintre
IAAF şi directorii turneelor. Diamond League va oferi multiple oportunităţi de a concura
unui număr mai mare de atleţi, în mai multe etape. În plus, vom fi în măsură să oferim
publicului reuniuni de excepţie, cu o bază financiară solidă", a declarat preşedintele
forului mondial, Lamine Diack.
Spre deosebire de Golden League, Diamond League nu va avea un număr limitat de
probe, ci va include toate cele 32 de probe principale de atletism pe parcursul unul
sezon. "Cele 32 de probe vor fi dotate cu aceleaşi sume, fiecare reuniune urmând să
ofere premii în valoare de 416.000 de dolari", a precizat IAAF.
Vedetele atletismului vor semna contracte cu organizatorii unor reuniuni din acest
circuit.
La fiecare din cele 32 de probe, va exista o "cursă de diamant", cu puncte ce vor fi
acumulate de-a lungul sezonului. Sportivul cu cele mai multe puncte la finalul sezonului
va câştiga un diamant de 4 carate, în valoare de aproximativ 63.670 de euro.
În acest sezon, circuitul Golden League, creat în 1998, oferă un jackpot de un milion de
dolari (720.000 de euro), premiu ce va fi împărţit între atleţii care vor se vor impune în
cele şase etape ale circuitului, în probele stabilite de IAAF.
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