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Mesajul 
Preşedintelui C.O.S.R.

Una dintre cele mai eficiente „unelte” ale 
edu cației, la modul generic, este spor-
tul. Practicarea unui sport ne va duce 
întotdeauna către autodisciplină și, mai 
departe, către o formare corectă și cores-
punzătoare atât din punct de vedere fizic, 
cât și psihic. Este unul dintre stagiile 
principale, aș spune chiar imperative, ale 
pregătirii pentru viață și pentru integrarea 
în societate. Este o com ponentă sine qua 
non a EDUCAȚIEI.

La rândul ei, ideea de OLIMPISM este 
par tea spirituală a acestei componente, a 
spor tului, aceea care imprimă atitudinea și 
entuziasmul necesare unui anumit stil de 
viață.

EDUCAȚIA OLIMPICĂ promovează exce-
len ţa, fair-play-ul, bucuria, armonia și 

res pectul față de ceilalți și față de regulile 
„jocului”, valori care construiesc Spiritul 
Olimpic și antre nează în jurul lui toată seria 
de energii, ambiții, vocații și competențe 
care știu că vor aduce în viitor rezultate 
cât mai strălucitoare ale sportivilor noștri 
la Jocurile Olimpice și la toate celelalte 
competiții internaționale importante, dar și 
în viața de zi cu zi.

Asta înseamnă că Educația Olimpică, o 
funcțiune activă a C.O.S.R. pre zentă în toate 
județele României, își urmărește și își atinge 
cu consecvență scopul său nobil, acela de a 
imprima Spiritul Olimpic în mentalitatea și 
ini mile generațiilor tinere.

Mihai COVALIU 
Preşedinte
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Mesajul Secretarului 
General al C.O.S.R.

Caracterul dinamic al evoluției actuale a 
lumii este fără precedent și se proiectează 
asupra tuturor domeniilor sociale, inclusiv 
asupra sportului și Mișcării Olimpice la ni-
vel internațio nal. Această realitate, așa cum 
este cunoscut, este exprimată cel mai bine 
de sloganul CITIUS, ALTIUS, FORTIUS! 
Mai repede, mai sus, mai puternic!

Suntem mândri de faptul că programele 
de educație olimpică derulate de Comite-
tul Olimpic și Sportiv Român (COSR) prin 
Academia Olimpică Română (AOR) sunt 
recunoscute, felicitate și susținute la nivelul 
Mișcării Olimpice de Comitetul Internațio-
nal Olimpic prin Solidaritea Olimpică. 
Aceasta reprezintă o recunoaștere a valorilor 
pe care COSR și AOR le reprezintă și le 
promovează. Această performanță notabilă 

ne onorează, însă, în același timp ne și 
obligă să continuăm să ne perfecționăm și 
să ținem pasul cu această evoluție dina mică 
a lumii.

Educația Olimpică are rolul de a promova 
și perpetua dezvoltarea Spiritului Olimpic, 
acela care ne va ajuta să ne atingem scopurile 
în plan Olimpic și să rămânem în elita 
olimpică internațională. Educația Olimpică, 
prin rolul ei formator determinant, este 
fundamentul pe care se vor cons trui mai 
departe marile performanțe menite să 
păstreze și să întărească respectul celorlalți 
pentru noi, pentru România.

George BOROI 
Secretar General
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Activitatea filialelor A.O.R. 
2016

Raportul de activitate al filialelor județene 

Luna Olimpică la nivel național

Crosul Național „Ziua Olimpică” – Bacău

„Ziua Olimpică” la Șirnea
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Raportul de activitate 
al filialelor județene 

Alba

În data de 18 iunie a avut loc o întâlnire 
de lucru cu toți membrii Cercurilor și Clu
burilor Olimpice, în cadrul căreia sau 
dis cutat măsurile organizatorice care pot 
fi adoptate pentru a stimula implicarea 
profesorilor și a elevilor în promovarea 
valorilor olimpice, precum și atragerea 
de sponsori care să eficientizeze buna 
desfășurare a activității filialelor Academiei 
Olimpice Române (A.O.R.).

Arad

Sau realizat afișe în care sunt specificate 
acțiunile sportive cu date precise organizate 
de A.O.R. Arad, fiind postate și pe forumul 
Inspectoratului Școlar Județean (I.Ș.J.). 
Filiala Arad își propune cooptarea de noi 

membri în cadrul comisiilor și înființarea 
de noi Cercuri Olimpice în școlile și liceele 
care sau remarcat, pe lângă continuarea 
manifestărilor sportive desfășurate cu oca
zia diferitelor evenimente. 

Bacău

Se remarcă acțiunile constante și cu impact 
puternic organizate de Cercul Olimpic „Mo
ni ca Roșu” din comuna Secuieni, unde prin
cipalele acțiuni au constat în concur suri pe 
teme olimpice, vizionări de materiale vi
deo cu tematică olimpică puse la dispoziție 
de filiala Bacău, acțiuni culturalsportive, 
expoziții de grafică, etc. Sau organizat de 
la etapa pe școală până la etapa pe județ 
concursurile „Pentatlon Olimpic Școlar 
pen tru Mileniul III”, „Jocurile Olimpice în 
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imaginația copiilor” și  „Cine știe Olimpism, 
câștigă!”. 

Menționăm emisiunile cu tematică olimpică 
realizate la nivelul Colegiului Tehnic de 
Comunicații „Nicolae Vasilescu Karpen”, 
prin Radio „Adolescența”, începând cu data 
de 1 octombrie.

În data de 22 octombrie, la Colegiul Națio
nal „Dimitrie Cantemir” din Onești, Cercul 
Olimpic „Nadia Comăneci” a organizat 
concursul „Cine știe Olimpism, câștigă!”, 
concurs la care au participat cinci echipe 
din clasele a Xa. 

Prin intermediul cursului de master „Edu
cație olimpică” se încearcă capacitarea 
absolvenților cu abilitățile necesare con
du cerii activităților de educație olimpică 
în școală. Astfel, la colocviul final, fieca
re masterand a realizat un proiect de 
educație olimpică sau de înființare a unui 
Cerc Olimpic. La Fa cultatea de Științe ale 
Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău se 
organizează cur suri de Olimpism și sporturi 
moderne, cursul de educație olimpică și 
sportivă din cadrul Masteratelor de Activități 
Motrice Curricu lare și Extracurriculare, 
precum și cel de Performanță Sportivă. Se 
consideră maste ratul ca o sursă deosebit 
de importantă în atragerea de noi membri 
în filiala județeană, plecând de la premisa 
că peste 80% dintre cursanți sau făcut 
remarcați prin acțiunile de educație olim
pică, fie în cadrul orelor de dirigenție, fie în 
cadrul unor acțiuni special destinate acestui 
scop.

Bihor

În primul semestru al anului, activitatea fili
alei Bihor a A.O.R. sa orientat în special spre 
colaborarea cu I.Ș.J. și Cercurile Olimpice 
din cadrul Școlii Generale nr. 11, Liceul 
Teoretic „Onisifor Ghibu” și Universitatea 
din Oradea. Activitățile desfășurate de Cer
cul Olimpic din cadrul Școlii Generale nr. 
11 au fost următoarele: Olimpiada Gim na

ziilor (23 martie) – tetratlon fete și băieți a 
cărui fază județeană sa desfășurat la Liceul 
cu Program Sportiv (L.P.S.) din Oradea 
și Olimpiada Gimnaziilor (27 martie) – 
tetratlon fete și băieți gimnaziu, faza zonală 
având loc la Stadionul „Arena Cluj” din 
ClujNa poca. Crosurile „Pro Europa” (9 
apri lie) și „Aleargă cu campionii” (28 aprilie) 
sau desfășurat în Parcul „I.C.Brătianu” din 
Oradea. Olimpiada Națională a Sportului 
Școlar la atletism, învățământ primar faza 
județeană  proba de 50 m fete sa organizat 
la Liceul cu Program Sportiv din Oradea. 

Printre activitățile Cercului Olimpic „Oni
si for Ghibu” se numără: Campionatul de 
fotbal  primar și gimnazial (mai), des
fășurat în colaborare cu L.P.S. „Bihorul” 
Oradea; Campionatul județean școlar de 
majorete (aprilie); Zilele Liceului Teoretic 
„Onisifor Ghibu” – competiții sportive și 
spectacol de dans (mai); Proiectul județean 
„Mișcare pentru sănătate” – Festivalul 
„Lumea Dansului” (iunie). 

Activitatea cu care sa remarcat Cercul 
Olimpic Universitar a fost „Jocuri fără 
frontiere” organizată în data de 27 mai în 
Sala de jocuri sportive a Universității din 
Oradea.

Bistrița - Năsăud

Jurizarea concursurilor naționale de litera
tură și jurnalism sportiv „Un Condei numit 
FairPlay” și cel de arte plastice „Jocurile 
Olimpice în imaginația copiilor” sa rea
lizat împreună cu I.Ș.J. BistrițaNăsăud, 
lucrările premiate fiind trimise la etapa 
națională.

În vederea promovării Olimpismului și a 
ridicării gradului de cultură olimpică, în 
timpul săptămânii „Școala altfel” au fost 
organizate în școlile din Municipiul Bistrița, 
activități având ca teme combaterea vio
lenței în sport, prevenirea, evaluarea, consi
li erea antidrog și promovarea unui stil de 
viață sănătos. 
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Sa realizat actualizarea paginii de Facebook 
a filialei, în vederea promovării activităților 
acesteia. Sau inițiat și organizat întâlniri 
cu profesorii de educație fizică și sport și cu 
persoanele implicate în activitatea filialei în 
vederea formării și perfecționării acestora 
în domeniul olimpic.

Botoșani 

În cadrul proiectul „Șahul – o punte între 
gân dire și sport” organizat pe 12 ianuarie sa 
jucat șah rapid a câte șapte runde, câte 10 
minute partida, elevii trăgând la sorți echi
pele. 

În data de 22 ianuarie, directorul filialei a luat 
parte la inaugurarea sălii de educație fizică și 
sport din cadrul Colegiului Națio nal „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, cu ocazia împlinirii a 
155 de ani de la înființarea acestuia. 

Cercul Olimpic „Atlas” a organizat activi
tatea intitulată „Stil de viață sănătos” (26 
ianuarie), în cadrul căreia li sa vorbit copiilor 
despre importanța mișcării fizice, modelarea 
și armonizarea corpului cu spi ritul. 

Ora de autoapărare denumită „Stil de viață 
activ”, organizată pe 27 ianuarie, în cadrul 
Cercului Olimpic „Atlas”a fost susținută 
de către dna antrenor de la Clubul Sportiv 
„Sinh Dau”, centură neagră, 1 dan, oferind 
o demonstrație de arte marțiale, explicând 
scopul practicării acestora. 

Acțiunea „Sport și nutriție” desfășurată 
în data de 29 ianuarie, de către Cercul 
Olimpic „Atlas”, a reunit elevi cărora li sau 
prezentat informații, noutăți despre sport și 
alimentația sănătoasă. Participanții au făcut 
referire la obiceiurile cotidiene în a avea un 
stil de viață sănătos, evidențiind armonia 
unei alimentații sănătoase îmbinată cu exer
cițiul fizic. 

Acțiunea „Joc și voie bună, de Dragobete” 
a avut loc în data de 24 februarie la Salina 
„Carmen” din Botoșani, avândui ca invitați 

pe tinerii cu dizabilități de la Centrul de 
Integrare prin Terapie Ocupațională „Lucie 
Lecomte”. Aceștia au participat la diferite 
întreceri, având ca material didactic: 
bastoane, cercuri și baloane. 

„Ziua mondială a SindromuluiDown” – 
„Ștafeta prieteniei” a fost marcată  pe 20 
martie la Colegiul Național „August Treboniu 
Laurian” și a fost organizată în parte neriat cu 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
(D.J.S.T.), Special Olympics România, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență și 
Inspectoratul de Jandarmi. 

Alte activități desfășurate în cadrul filialei: 
„Un tur al Stadionului Municipal”; „Sport 
și sănătate” (18 aprilie)  tenis de câmp, 
fotbal; Memorialul profesorului „Boris 
Mintianschi” (20 aprilie)  baschet fete/
băieți; demonstrație de ultimate Frisbee în 
liceu (20 aprilie 2016); „Tărâmul celor 64 
de pătrate”  ediția a doua (21 aprilie). La 
crosul „Ziua Olimpică” desfășurat în data 
de 10 iunie în Parcul „Mihai Eminescu”, în 
colaborare cu I.Ș.J. și D.J.T.S. Botoșani, au 
participat 220 de elevi, care au fost premiați 
cu tricouri, medalii, șepci și diplome. „A fost 
o activitate distractivă și totodată plină de 
dinamism, inspirând un stil de viață sănătos, 
activ și plin de energie. O experiență plăcută, 
am repetao oricând.” elevele clasei a IX 
a F, Colegiul Național „August Treboniu 
Laurian”. 

În data de 11 iunie sa organizat faza 
județeană a concursului „Pentatlon Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III”, la care au 
participat 16 elevi din școlile Municipiului 
Botoșani, aceștia fiind recompensați pentru 
efortul depus cu tricouri, medalii, șepci și 
diplome.

Activitatea sportivă „Și noi suntem cam
pioni” a fost organizată pe 24 septembrie 
de Asociația „Ne trebuie speranță” pentru 
copiii cu dizabilități din județul Botoșani. 
Scopul acestei organizații este de a ajuta 
aceste persoane să dobândească gradul de 
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autonomie care să le permită o mai bună 
integrare în comunitate, iar sportul este o 
modalitate de exprimare și un mod special 
de a lega prietenii. 

În data de 27 octombrie, în ca drul Pro iec
tului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii 
mai buni!”, a avut loc activitatea „Renașterea 
sportului tradițional românesc, OINA”, 
în Sala de Sport a Colegiului Național 
„August Treboniu Laurian”, având ca 
scop familiarizarea elevilor cu acest sport, 
dezvoltarea spiritului de echi pă și socializare. 
Spiru Haret spunea că „Oina poate aduce 
o viață nouă în școala românească, fiind 
un admirabil mijloc de educație fizică, 
adevăratul tip de joc sportiv românesc.” 

În perioada 78 noiembrie activitatea „Să 
jucăm oină!” sa desfășurat în sala de sport 
a Colegiului Național „A. T. Laurian” din 
Bo to șani, activitate în cadrul căreia elevii 
au avut parte de prima lor lecție de oină, 
jocul tradițional românesc. În data de 29 

noiembrie, la același Colegiu, a avut loc un 
simultan de șah la care au participat elevi care 
au vrut săși pună în valoare cunoștințele în 
practicarea sportului minții. La final, elevii 
au fost recompensați cu diplome și dulciuri. 
Mottoul evenimentului a fost: „Șahul este 
piatra de încercare a inteligenței” (Goethe). 

Alte activități desfășurate: concursul „Dez
vol tare prin sport” pe 10 decembrie pentru 
copii cu dizabilități; activitatea „Sportivi 
performanți, dar și iubitori de tradiții” pe 
13 decembrie sub egida Cercului Olimpic 
„Atlas”. 

A avut loc prezentarea întrun mediu festiv a 
revistei „Sport Atlas” nr. 2425/20152016, la 
Colegiul Național „A. T. Laurian”, Botoșani.

Brăila

În perioada 1 februarie și 30 iunie sa rea
lizat distribuirea revistei „Sportul Brăilean”, 
nr. 7 (publicație realizată și finanțată de 
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D.J.S.T. Brăila  sub patronajul A.O.R. filiala 
Brăila) care cuprinde acțiunile sportive 
din calendarul D.J.S.T. Brăila. În cadrul 
Clu bului Oamenilor de Sport a avut loc 
acțiunea „Ziua Campionilor”, pe 28 aprilie, 
invitat special fiind Florica Pricop  antrenor 
emerit de judo și karate tradițional.  

Acțiunea sportivă de masă „FlashMob 
Sport”, ediția a IVa, din data de 21 mai, a 
fost organizată cu ajutorul portalului de 
socializare Facebook la următoarele ramuri: 
baschet, fotbal, activități sportive de loisir, 
taichi chuan, unde D.J.S.T. Brăila a oferit 
premii constând în materiale sportive. 

Sa organizat faza pe județ a concursului 
sportivculturalartistic „Pentatlon Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III”  pe 28 mai.  Sa  
lansat și distribuit „Pliantul Olimpic – Rio 
2016”, în perioada iunie – august, la acțiuni 
sportive pentru copii și tineret, cât și în ca
drul  structurilor sportive. 

În data de 15 decembrie sa lansat revista 
„Sportul Brăilean” nr. 8, care cuprinde 
pagini dedicate Olimpismului. Festivalul de 
iarnă „Cupa de Crăciun”  Mișcare în spirit 
olimpic (tenis de masă, ștafete) urmărește 
dezvoltarea armonioasă a tinerilor din 
punct de vedere fizic, dar și educațional.

Brașov

Etapa județeană a concursului „Pentatlon 
Olimpic Școlar pentru Mileniul III” sa 
desfășurat la Șirnea, concurând opt fete și 
opt băieți. 

Sa participat cu trei lucrări la Sesiunea 
de comunicări științifice din cadrul 
Universității „Transilvania” din Brașov  la 
secțiunea „Olimpism”.

În semestrul al IIlea al anului sa desfășurat, 
în perioada 123 decembrie, etapa pe clasă 
a concursului „Pentatlon Olimpic Școlar 
pentru Mileniul III”, la toate Cercurile 
Olimpice din cadrul filialei Brașov.

București Sector 1

Filiala București Sector 1 a organizat și des
fășurat  concursurile „Jocurile Olimpice în 
imaginația copiilor” și „Un Condei numit 
FairPlay”. 

Elevii și profesorii de educație fizică din 
sectorul 1 au participat în perioada 2022 
mai la Cheile Grădiștei, la Simpozionul 
Național „Cultura fizică  domeniu al 
culturii universale”, ediția a IX –a  cu tema: 
„Olimpismul, doctrina fraternității între 
trup și suflet”. 

Sub genericul „Promovarea Olimpismului 
în rândul elevilor” sa organizat la sediul 
filialei o întâlnire cu sportivii fruntași de pe 
raza sectorului. În săptămâna „Școala alt
fel”, Cercurile Olimpice din sectorul 1 au 
participat la proiectul inițiat de C.O.S.R. 
prin A.O.R. 

Punctul de documentare și informare 
al A.O.R. filiala București Sector 1 a fost 
amenajat la Cercul Olimpic de la Școala 
Gimnazială nr. 162. Reprezentanții  filialei 
– elevi și profesori – au participat în 
cadrul cercurilor metodice de educație 
fizică și sport la nivel de sector, cu lucrări 
(referate și comunicări științifice) specifice 
Olimpismului: Istoricul Jocurilor Olimpice, 
Principiile fundamentale ale Olimpismului, 
Charta Olimpică și Mișcarea Olimpică.  
În a doua parte a anu lui, în perioada 22
23 noiembrie, elevii Cercului Olimpic al 
Liceului GrecoCatolic „Timotei Cipariu” 
au vizitat Muzeul Sportului, în cadrul 
Programului „Școala altfel”.

București Sector 2

În luna februarie a avut loc analiza și dez
baterea raportului de activitate pe anul 2015 
și înființarea unor noi Cercuri Olimpice la 
grădinițe.

În semestrul al doilea al anului, sau des
fășurat o serie de activități, după cum 
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urmează: Masă rotundă (26 septembrie) 
cu tema „Programe educative”  a avut ca 
scop popularizarea valorilor olimpice în 
toate școlile generale și liceele din sector. 
Concursul „Jocurile Olimpice în imaginația 
copiilor”, (115 noiembrie), a presupus 
con fecționarea de materiale, autocolante, 
fanioane, pliante, postere și desene; Cupa 
Cercurilor Olimpice la fotbal la clasele IIV, 
(1530 noiembrie) a avut loc  în cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 40.

București Sector 3

În prima parte a anului, filiala București 
Sector 3 a organizat următoarele activități: 
pe 15 aprilie, concursul de cultură olimpică 
„Cine știe Olimpism, câștigă!”, în cadrul 
Școlii Gimnaziale nr. 149 și concursul 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III” – etapa pe sector, în data de 6 mai, la 
Școala Gimnazială nr. 82. 

București Sector 4

Cupa „Eminescu” desfășurată cu ocazia zilei 
Colegiului Național „Mihai Eminescu” a 
reunit elevi din mai multe școli la competiții 
de baschet și de volei. Demonstrațiile 
echipelor de majorete au oferit un plus de 
culoare acestor evenimente mult apreciate 
de elevi. Proiectul „Nu Violenței, în SPORT!” 
– ediția a IIa sa bucurat de o numeroasă 
participare a elevilor de gimnaziu care prin 
talent, măiestrie și artă au demonstrat că 
numai prin îndemnuri și încurajări poți să 
fii suporter pozitiv, să te bucuri alături de 
sportivi în obținerea performanțelor. Sau 
organizat concursurile: „Cine știe Olim
pism, câștigă!”, în data de 15 aprilie și „Un 
Condei numit FairPlay”, „Jocurile Olimpice 
în imaginația copiilor”, „Pentatlon Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III” pe 6 mai.

Sesiunea de comunicări științifice „Pledoa
rie pentru Olimpism” – ediția a IVa a 
reprezentat o ocazie de a împărtăși colegilor 



spirit olimpic   

21

și elevilor din sectorul 4 al capitalei rolul 
activ, deosebit pe care îl are Academia 
Olimpică Română în educarea tinerei 
generații în spiritul valorilor olimpice. În 
cadrul orelor de dirigenție la clasele a VIIIa 
și a IXa, sau organizat dezbateri cu teme 
din Jo curile Olimpice moderne, evenimente 
ca re au stârnit interesul elevilor. Cei mai 
ac tivi e levi au primit fanioane, insigne și 
publicația „Ghidul Olimpic”. 

Filiala București Sector 4 a A.O.R. a oferit 
voluntarilor săi, profesorilor de educație 
fizică și sport, membrilor Cercurilor Olim
pice, posibilitatea de a participa la un in
te resant schimb de experiență privind 
eficientizarea și diversificarea acțiunilor 
organizate la nivelul sectorului, în vederea 
promovării idealurilor cuprinse în Charta 
Olimpică.

București Sector 5

La „Festivalul Olimpic al Sportului Școlar”, 
din luna mai, filiala a fost reprezentată de 
trei școli. Sa organizat concursul „Cine știe 
Olimpism, câștigă!”, pe 8 aprilie, în cadrul 
Școlii Gimnaziale nr. 135, dar și concursul 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mile
niul III”, în luna mai. Sau realizat întâlniri 
tematice și mese rotunde la nivel de Cerc 
Olimpic și de filială, în cadrul cărora au fost 
prezentate referate specifice Olim pismului. 
În luna octombrie a avut loc Masa rotundă 
„Mens Sana in Corpore Sano”, activitate 
desfășurată la Liceul Teoretic „Ștefan Odo
bleja”.

București Sector 6

Cercurile Olimpice de pe raza sectorului 6 
au fost dotate cu diplome, afișe și pliante 
cu tematică olimpică, materiale puse la 
dis poziție de către A.O.R. La sediul filialei 
sa desfășurat activitatea cu tema „Jocurile 
Olimpice de la Rio – evenimentul sportiv 
al anului 2016”. Sau organizat concursuri 
de cultură olimpică, de creație literară și 
artistică, dar și concursul sportivcultural

artistic „Pentatlon Olimpic Școlar pentru 
Mileniul III”. 

În perioada 1822 aprilie sau desfășurat 
cu prilejul Programului „Școala altfel: Să 
știi mai multe, să fii mai bun!”, activități și 
întreceri cu caracter sportiv și olimpic. 

Festivalul sportivartistic de gimnastică 
aerobică „Urmașele Nadiei” sa desfășurat 
în data de 27 mai, la care au participat 42 
de eleve. 

În perioada 2729 mai, filiala București 
Sector 4 a participat cu nouă lucrări la 
Sim pozionul Național de Cultură fizică – 
domeniu de cultură universală, în cadrul 
sesiunii de comunicări științifice, secțiunea 
„Olim pism”. 

Ziua de 1 iunie a prilejuit un moment plăcut 
pentru ștafete și întreceri de tenis cu piciorul 
în Parcul din Drumul Taberei. La Școala 
Gimnazială nr. 197 sa desfășurat activitatea 
sportivă Cupa „Egalității de șanse”, ediția a 
IIa, la tenis de masă și șah, prin care sa 
urmărit cultivarea la elevi a fairplayului, a 
spiritului de toleranță și cooperare. 

Sau desfășurat întâlniri tematice și mese 
rotunde la nivel de Cerc Olimpic și de filială. 
Sau distribuit materiale de documentare 
olimpică: afișe, pliante, broșuri, imnul 
olimpic, C.D.uri cu istoricul Jocurilor 
Olimpice. Reprezentanți ai filialei au 
participat în ca drul cercurilor metodice de 
educație fizică și sport, organizate la nivel 
de sector cu lucrări (referate și comunicări 
științifice) specifice Olimpismului. 

O frumoasă activitate sa organizat pe data 
de 7 octombrie cu întreceri de șah, tenis de 
masă, handbal și fotbal, cu elevii claselor 
VVIII din Cercurile Olimpice. De asemenea, 
pe 18 noiembrie sa desfășurat activi tatea 
„Respectă partenerul de întrecere”, care a 
avut ca scop cultivarea la elevi a spi ritului 
de fairplay, toleranță și coope rare. 
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În partea a doua a anului, filiala a organizat și 
desfășurat crosul „Aleargă pentru sănătatea 
ta”, ediția a IIa, la care au participat 
elevi din clasele VVIII de la Cercurile 
Olimpice. Cercul Olimpic al Armatei „Vir
gil Bădulescu” a organizat cu prilejul 
„Zilei Armatei” (25 octombrie), activități 
specifice evenimentului. Impresionantă 
a fost defilarea cu torțe pe traseul Palatul 
Cercului Militar Național – Statul Major al 
Forțelor Terestre. Cu ocazia sărbătorii de 
Moș Nicolae, elevii Cercurilor Olimpice din 
cartierul Militari au participat la activitatea 
caritabilă de la Căminul de bătrâni „Floarea 
Roșie”. Elevi, părinți și profesori au împărțit 
bătrânilor mici daruri și au prezentat un 
mic program artistic cu colinde. 

Cu mândrie facem cunoscut faptul că 
printre laureații concursului național de 
literatură și jurnalism sportiv „Un Condei 
numit FairPlay” sau numărat nouă elevi 
din Cercul Olimpic al Școlii Gimnaziale nr. 
197, iar la Concursul național de arte plastice 

„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”, 
printre câștigători au fost și doi elevi din 
filială. Sau organizat periodic la nivelul 
filialei acțiuni de instruire a membrilor Cer
curilor Olimpice privind promovarea Olim
pismului prin activități sportive și cultural
artistice.

Buzău

Filiala Buzău a organizat și desfășurat în 
colaborare cu D.J.S.T. Buzău colocviul cu 
numărul 2 din cadrul Cursului de formare 
lectori în domeniul Olimpismului. Temele 
dez bătute au fost Jocurile Olimpice mo 
derne, Părinții Jocurilor Olimpice mo
der ne, Principiile fundamentale ale Olim
pis mului, Simbolurile Olimpice, Legea 
Vo lun tariatului în România. Sau acordat 
participanților mape, certificate de volun ta
riat și de membru al filialei A.O.R., Buzău. 
Următorul colocviu, cu numărul 3 din cadrul 
Cursului a avut loc în data de 20 martie. Din 
partea C.O.S.R./A.O.R. au fost prezente dna 
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Alexan dra Dospinescu, secretar A.O.R. și 
director al D.E.O.S.Ș.U. și dra Anita Sterea, 
istoric, membru în Consiliul de Conducere 
al A.O.R. Cursanții au primit certificate 
de absolvire, tricouri, „Ghidul Olimpic”, 
CDul „Vrei să devii și tu campion?” și alte 
materiale promoționale din partea C.O.S.R. 
Cele două invitate din partea C.O.S.R./
A.O.R. au acordat un interviu postului local 
TV Buzău, material ce a fost postat și pe 
propriile canale social media.

Lectorii filialei Buzău au prezentat ma
te riale cu tematică olimpică în cadrul 
Conferinței „120 de ani de la reluarea 
Jocurilor Olimpice, Atena 1896”, cu ocazia 
Săptămânii „Școala altfel”. 

Filiala a conceput în premieră două ma
te riale online ce cuprind informații din 
domeniul Olimpismului, în vederea însușirii 
de cunoștințe de către doritori și a unui 
test de verificare a cunoștințelor olimpice. 
Materialele sunt gratuite și se pot accesa pe:
http://www.proprofs.com/training/
preview.php?title=olimpism; 
http://www.proprofs.com/quizschool/
story.php?&title=mtqzotq3oakpoj. 

Călărași

Sau înființat noi Cercuri Olimpice și 
asociații sportive în cadrul școlilor din județ. 
În semestrul al doilea sa înființat Cercul 
Olimpic „Laura Badea” la Liceul Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu” din Oltenița. A avut loc 
o acțiune pe teme olimpice în cadrul Școlii 
Gimnaziale „Gheorghe Manu” din Budești.

Caraș-Severin

La Cercul Olimpic „Onoare” de la Școala 
Gimnazială nr. 7 din Reșița a fost organizat 
un concurs de desene cu tematică sportivă 
și Simpozionul Național „Sportul în viața 
mea” aflat la cea dea IX a ediție, adresat 
elevilor și cadrelor didactice din unitățile 
de învățământ, precum și din cluburile 
sportive din țară. Acest amplu eveniment a 

cuprins și alte manifestări, sub forma unor 
concursuri, demonstrații sau activități edu
cative. Sau desfășurat numeroase ac țiuni 
și evenimente la nivelul filialei, respectiv 
Clubului Olimpic „Reșița”, punân duse 
accent pe fairplay, pe conduita civilizată 
și decentă a competitorilor, pe latura 
educativă în practicarea exercițiilor fizice, a 
sportului și a mișcării în general. 

În semestrul al IIlea al anului, pe 22 
septembrie, la Cercul Olimpic „Onoare” de 
la Școala Gimnazială nr. 7 din Reșița a fost 
organizat un concurs de biciclete, tro tinete 
și role pentru clasele din ciclul primar. 
Părinții, bunicii și frații mai mici leau 
fost alături și iau încurajat permanent pe 
concurenți. Acest amplu eveniment a cu
prins și alte manifestări sub forma unor 
concursuri, demonstrații sau activități edu
cative. 

Pe 30 septembrie, filiala a organizat „Crosul 
gimnaziului” pe Stadionul de Atletism din 
Reșița, acțiune sportivă la care au participat 
elevii din oraș. Câștigătorii au fost premiați 
cu medalii și diplome. În luna octombrie, 
Clubul Olimpic „Anina” a desfășurat acti
vi tăți în cadrul Campaniei „19 zile de pre
venire a abuzurilor și violenței asupra 
copiilor și tinerilor”, acțiune organizată 
în parteneriat cu Federația Internațională 
a Comunităților Educative (F.I.C.E.) din 
România și Primăria. Activitățile sportive 
au fost coordonate de conducerea clubului, 
punânduse accent pe mișcare, cooperare, 
nonviolență.

Sub genericul „Paleta de aur”, în data de 15 
octombrie, la Școala Gimnazială nr. 8 din 
Reșița, Cercul Olimpic „Venus” a desfășurat 
un turneu de tenis de masă. La activitate 
au participat peste 60 de elevi din clasele 
VVIII, în sala de sport a școlii. Celor mai 
buni competitori leau fost oferite diplome 
și cupe. 

„Cupa de toamnă” la handbal sa desfășurat 
la Școala Gimnazială nr. 8 din Reșița, la 
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competiție fiind angrenate patru echipe. Au 
fost oferite cupe și diplome, iar învingătorii 
au primit tricouri cu însemnele olimpice. 
Prima ediție a Programului „Fără riscuri 
– protejeazăte împotriva infecției cu 
HIV” sa desfășurat pe 7 noiembrie la 
Şcoala Gimnazială nr. 8 din Reșița, unde 
coordonatorul educativ al școlii a prezentat 
elevilor posibilele riscuri și căi de infecție 
cu HIV. Elevii au fost instruiți privind 
modalitățile de protejare și tratare. Copiilor 
leau fost oferite pliante cu aceste reguli. 

Proiectul „Și ei vor fi fotbaliști” a fost 
organizat pe 19 noiembrie de Cercul Olimpic 
„Juventus” de la Liceul Teoretic „Traian 
Vuia” din Reșița. Reușita întrecerilor mi
cilor fotbaliști din cele șase echipe par
ticipante a fost asigurată de sportivitatea 
și fairplayul participanților. Toți jucătorii 
au fost recompensați cu diplome și dulciuri 
de către conducerea filialei. Cercul Olimpic 
„Performanța” de la Școala Gimnazială nr. 
2 din Reșița a desfășurat în luna decembrie 

campionatul de fotbal în sală pentru ciclul 
primar.

Cluj

Comisia organizatorică sa implicat în 
organizarea Conferinței „De la experiență 
la cercetare în Olimpism, sport, educație 
fizică, kinetoterapie”. Sau desfășurat acti
vi tăți artistice  pictură și desen cu tematică 
olimpică și sportivă la Liceul Teoretic 
„Onisifor Ghibu” din Cluj, expoziția itine
rantă „Afișul sportiv”, activități sportive 
în parteneriat cu I.Ș.J., activități cultural
sportive în cadrul Cercului Olimpic 
„Gabriela Szabo” de la Colegiul Național 
„George Coșbuc”, cât și concursul de arte 
plastice „Sportul în imaginația copiilor”. 

În a doua parte a anului, cu ocazia des
chiderii bazei sportive din localitatea Iclod 
sau organizat competiții sportive și meciuri 
demonstrative de rugby, fotbal, lupte și de
monstrații de dans și port popular. Cupa 
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„Pelaghia Roșu” la schi sa organizat în 
Comuna Răchițele, la care au participat 
șapte școli din zona montană cu echipe 
de băieți și fete. Filiala Cluj a A.O.R. a 
acordat premii și materile promoționale cu 
însemnele olimpice. Expoziția itinerantă cu 
tematică olimpică a poposit în numeroase 
localități: Cluj, TârguMureș, Făgăraș, 
Sibiu, Deva, Satu Mare, Șimleul Silvaniei și 
Suceava. 

Cu iscusință, talentatul scriitor și umorist 
Cornel Udrea a contribuit la remarcarea 
ac tivității olimpice ca act cultural prin luă
rile de cuvânt în manifestările culturale 
din agenda de anul acesta. Sa realizat un 
parteneriat cu reprezentantul catedrei de 
desen pentru expoziția școlară „Artă și 
Olimpism”. Membrii filialei au participat la 
diferite Conferințe științifice.

Constanța

În cadrul Cercului Olimpic de la Facultatea 
de Educație Fizică și Sport (F.E.F.S.) sa 
organizat dezbaterea „Sportivii români la 
Jocurile Olimpice de la Rio 2016”, iar după 
apariția problemelor legate de doping în 
rândul olimpicilor români, la solicitarea 
studenților, sa realizat o dezbatere ca
re abordează această temă la care am fost 
sprijiniți de reprezentanții Agenției Na țio
nale Antidrog la nivel județean. Împreună 
cu I.Ș.J. Constanța, sau desfășurat con
cur surile tematice „Jocurile Olimpice în 
imaginația copiilor” și „Un Condei numit 
FairPlay”. Reprezentanții județului sau 
numărat printre laureații celor două 
concursuri. 

La Liceul de Artă „Regina Maria”, studenții 
au organizat și susținut dezbaterea „Sporti
vii români la Jocurile Olimpice de la Rio 
2016”, sau prezentat portretele unor 
spor tivi olimpici români, inclusiv a celor 
constănțeni. 

Sa realizat cu studenții cursului de istoria 
educației fizice și a sportului o sesiune de 

referate, atât pe probleme olimpice, cât și 
pe aspecte privind dopingul în activitatea 
sportivă. 

În partea a doua a anului, la Cercul Olimpic 
din cadrul F.E.F.S. sau organizat două 
dezbateri cu studenții facultății: prima, 
intitulată „Jocurile Olimpice de la Rio 
2016” moderată de directorul filialei, 
despre problemele actuale ale sportului de 
performanță și posibilitățile de relansare 
ale acestuia în viziunea viitorilor specialiști; 
cea dea doua dezbatere a avut ca temă 
„Riscurile consumului de droguri, tutun 
și substanțe dopante” și a fost realizată 
în colaborare cu Agenția Antidrog  
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog Constanța. Tot pe 
aceeași temă a consumului de droguri 
în mediul universitar, sau organizat în 
perioada 1418 noiembrie, activități sportive 
cu ocazia „Zilei naționale fără tutun”. 

Manifestările inițiate sub deviza „Student 
Antidoping – sport 100%, drog 0%” au 
fost organizate la următoarele discipline 
sportive: volei, handbal, baschet și fotbal. 
Membrii filialei sau ocupat de organizarea 
acțiunilor și au oferit tuturor diplome de 
participare. 

Crosul Studențesc „Ovidius” dedicat Zilei 
Naționale a României, sa desfășurat în data 
de 26 noiembrie pe faleza stațiunii Mamaia, 
pe o lungime de 2,5 km, unde au participat 
926 de studenți. Primii 20 de studenți (la 
masculin și feminin) au primit diplome și 
tricouri cu însemnele olimpice și materiale 
informative privind activitățile sportive și 
rolul lor în promovarea Olimpismului și a 
spiritului olimpic.

Covasna

În data de 16 februarie a avut loc la Sfântu 
Gheorghe o întâlnire cu ciclistul Carol 
Eduard Novak  primul campion la Jocurile 
Paralimpice de la Londra 2012. Concursul 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
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III” sa dovedit a fi o experiență reușită, 
fiind organizat pe 5 aprilie. Au fost prezenți 
32 de copii din 16 unități de învățământ. 
Locul de desfășurare a fost orașul Baraolt. 

Dolj

Conferința internațională „Educație prin 
mișcare”, ediția a VIIa a avut loc în sala 
de festivități a Colegiului Național „Elena 
Cuza”, în data de 28 mai. Pentru o bună 
cunoaștere a fenomenului olimpic au fost 
distribuite unităților școlare din județ 
materiale cu însemnele olimpice: Ghidul 
Olimpic și Buletinul Informativ „Spirit 
Olimpic”. 

Cele mai bune lucrări ale concursurilor 
„Un Condei numit FairPlay” și „Jocurile 
Olimpice în imaginația copiilor” la etapa pe 
județ au fost premiate, cu ocazia desfășurării 
Con ferinței Internaționale „Educație prin 
mișcare”. În acest an a fost reluată orga
ni zarea concursului „Pentatlon Olimpic 

Școlar pentru Mileniul III” (15 iunie) în 
cadrul Penitenciarului de Tineri și Minori 
Craiova. La propunerea inspectorului de 
specialitate din cadrul I.Ș.J. Dolj sa decis 
ca acest concurs să se desfășoare în locația 
propusă pentru a da un exemplu tinerilor ce 
poate să însemne „o clipă de neatenție”. Au 
participat un număr de opt unități școlare. 

Alte activități desfășurate: „Competiția Ti
ne reții” o întrecere multidisciplinară cu 
peste 1.400 de elevi din 14 licee, cele 3 probe 
desfășurânduse în weekend și în „Școala 
altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”: 
cultură generală, oratorie și dezbatere, noi 
antreprenori, proba artistică: muzică, dans, 
artă plastică și fotografică, teatru; „Descoperă 
Craiova” (aprilie) – fiecare echipaj a 
avut de realizat un puzzle din mai multe 
piese, timp de 5 ore; „Noi în competiție” – 
filmul competiției (mai) – fiecare echipă a 
prezentat un material video de 35 minute 
cu povestea participării lor la ediția a VIIIa 
a „Competiției Tinereții” (pregătire, stabilire 
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echipă, repetiții, probe, momente inedite și 
hazli, impresii, etc). 

Lunar se desfășoară activități de educație și 
prevenire a violenței în rândul tinerilor, în 
baza calendarului aprobat de către Comisia 
județeană de acțiune împotriva violenței în 
sportul doljean. 

Galați 

Sa organizat concursul național de arte 
plastice „Jocurile Olimpice în imaginația 
copiilor” în școlile din Pechea și Costache 
Negri din județul Galați, dar și în Școala 
din comuna Cuca. Sau organizat 3 cursuri 
de informare olimpică la F.E.F.S. Galați, 
fiecare curs încheinduse cu dezbateri pe 
temele prezentate și premierea studenților 
câștigători la concursul „Cine știe Olimpism, 
câștigă!”. 

În cadrul F.E.F.S. a fost amenajată  o expo
ziție de carte cu tematică olimpică. 

În data de 16 noiembrie, la F.E.F.S. sau 
organizat două cursuri de informare olim
pică cu studenții facultății, la care, pe lân
gă informațiile oferite, sau prezentat și 
filme despre Mișcarea Olimpică, având loc 
dezbateri pe temele lecției. Pe 12 decembrie 
a avut loc o competiție de volei ce a reunit 
peste 60 de elevi din 4 școli. În cadrul 
F.E.F.S. sa organizat pe 12 decembrie ediția 
2016 a Campionatului Universitar de Volei 
Mixt. În deschiderea programului a avut 
loc distribuirea de materiale informative 
cu tematică olimpică. Participanții la 
campionat au primit materiale cu însemnele 
olimpice, iar spectatorii au parcurs 
Buletinele Informative „Spirit Olimpic”.

Gorj

Sa demarat crearea unei pagini web A.O.R. 
Gorj, care este în construcție (aorgorj.ro).

Harghita

„Maratonul Sănătății de iarnă”, ajuns la cea 
dea XXXIIIa ediție, a avut loc în data de 2 
februarie, fiind deschis tuturor categoriilor 
de vârstă. Au fost 139 de participanți din 
șapte școli, opt localități, cinci cluburi 
sportive  fondiști, biatloniști și amatori. 
D.J.S.T. Harghita a premiat câștigătorii 
cu diplome, iar A.O.R. a oferit tricouri și 
materiale promoționale categoriei „Open”. 
De la începutul anului sa început o cola
borare cu D.J.S.T. Harghita, Direcția de 
Tineret, privind promovarea valorilor 
olimpice în școli, în cadrul orelor deschise 
organizate în sediul Direcției, astfel: sesiuni 
de comunicări științifice organizate în 
cadrul „Zilelor Tineretului” și în cadrul 
„Zilelor județului Harghita”. 

Sa reușit derularea unui amplu studiu 
despre viața sportivă a orașului, studiu 
realizat în parteneriat cu Asociația Sportivă 
„SMAFTA”. Datele obținute vor fi folosite 
pentru a revitaliza viața sportivă din 
oraș și a atrage atenția populației asupra 
rolului activității sportive în dezvoltarea 
armonioasă a noilor generații. 

Cursul de perfecționare pentru specialiști 
în domeniul educației fizice și sportului și 
a antrenamentului sportiv a fost organizat 
în data de 28 iulie de către A.S. SMAFTA 
Miercurea Ciuc, A.O.R. Harghita, Consiliul 
Județean și D.S.J.T. Harghita. Au participat 
18 antrenori și profesori de educație fizică 
și sport. 

Concursul „Ziua de sport a stației 3”, 
ediția I  organizată pe 11 septembrie, sa 
ad re sat elevilor de gimnaziu și liceu din 
zona Ciucului, cu suportul financiar al 
Benzinăriei Petrom. Concursul a cuprins 3 
probe: cros, șah și tenis de masă la care au 
participat 132 de elevi. 

Conferința de istorie olimpică sa organizat 
în perioada 30 septembrie – 2 octombrie  la 
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Gheorgheni  și au participat 60 de persoane 
din țară și străinătate. 

Împreună cu o firmă specializată în 
realizarea strategiilor și studiului sportiv 
sa reușit un studiu amplu asupra acti
vităților sportive (olimpice, neolimpice și 
de loisir) a copiilor de clasele IXII și sa 
consemnat părerea/atitudinea părinților 
față de practicarea activităților sportive. Un 
număr de 7.054 copii și 1.795 părinți au fost 
chestionați. Din studiu reiese că, în orașul 
Miercurea Ciuc, copiii practică 81 de tipuri 
de activități fizice, dintre care 21 de sporturi 
olimpice. Interesant este faptul că scrima, 
care nu mai este practicată de 25 de ani în 
oraș, este în primele 20 de sporturi dorite 
de copii. 

Sa realizat și un concurs de fotografie 
sportivă în perioada 115 noiembrie.

Ialomița

În prima parte a anului, filiala a organizat o 
serie de activități interesante și antrenante 
(tenis de masă, gimnastică acrobatică, 
tetratlon, badminton, cros și volei) la care au 
participat elevi din mai multe școli din zona 
Urziceni și Slobozia. În data de 24 februarie 
a avut loc la Slobozia concursul județean 
„Dragobete face sport” un concurs de 
streetball  ediția a Va, la care au participat 
echipe mixte (doi băieți și o fată). Acesta 
sa desfășurat la Liceul Tehnologic „Mihai 
Eminescu” din Slobozia și sa bucurat de un 
real succes în rândul tinerilor (15 echipe). 
În cadrul activității „Școala altfel” sa or
ganizat în data  de 9 aprilie, a IVa ediție a 
concursului de gimnastică și skandenberg 
„Frumusețea corpului  frumusețea min
ții”, întrecere la nivel județean la care au 
participat peste 100 de sportivi din întreg 
județul.
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În luna octombrie sau organizat competiții 
de fotbal și șah. În perioada 37 octombrie, 
a avut loc la Școala Gimnazială Coșereni un 
concurs de șah, la care au participat echipe 
mixte. Sa mai organizat și o întrecere de 
fotbal băieți și fete. 

Iași

În lunile martie și mai au participat 130 
de elevi și studenți, respectiv 200, la 
acțiunea „Sanofil”, în cadrul căreia un grup 
de voluntari promovează un stil de viață 
sănătos prin activități sportive de loisir: 
orientare turistică, jogging și gimnastică 
aerobică de întreținere. Toți participanții 
au primit diplome de participare, tri couri 
cu însemnele olimpice și medalii. Semi
maratonul a avut loc în luna aprilie în Iași. 
Sa desfășurat faza județeană a concursului 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”. Au avut loc dezbateri, prelegeri în 
cadrul Cercurilor Olimpice școlare și uni
versitare pe tema: „Jocurile Olimpice mo
derne de vară  Rio 2016”.

În cadrul Săptămânii Europene a Sportului 
(S.E.S.), ediția a IIa organizată în perioada 
1016 septembrie la Iași de către Asociația 
Județeană „Sportul pentru Toți” Iași, au 
participat în total un număr de 3.130 de 
persoane. Ca și la prima ediție, accesul a 
fost liber la numeroase baze sportive, în 
vederea impulsionării practicării exer
cițiului fizic și a sportului la toate cate
goriile de vârstă. Sau desfășurat o serie 
de evenimente, iar la festivitatea de 
deschidere „Iașiul în mișcare!” au avut loc 
o serie de demonstrații la anumite ramuri 
de sport: gimnastică ritmică, scrimă, 
box, badminton, gimnastică aerobică de 
întreținere, competiție interjudețeană de 
judo și Campionatul Balcanic de badminton. 
Alt eveniment organizat în cadrul S.E.S. sa 
intitulat „Împreună pentru sănătatea ta!” în 
Parcul Expoziției, unde au avut loc activități 
fizice de loisir desfășurate în aer liber 
pentru toate categoriile de vârstă, jocuri 
distractive, ștafete, parcursuri aplicative, 

jogging, aruncarea la țintă, demonstrații 
pe ramuri de sport: baschet, badminton, 
scrimă, gimnastică aerobică de întreținere, 
Speed Stacks. 

Acțiunea „Copii activi!”, derulată în data de 
12 septembrie, a presupus activități fizice 
atât pentru preșcolari (jocuri distractive 
și de socializare, ștafete), cât și pentru 
școlari (jocuri distractive, jocuri sportive 
și ștafete). „Sunt activ, sunt sănătos!” 
(13 septembrie) a fost un eveniment în 
cadrul căruia sau desfășurat activități 
fizice pentru elevi cu deficiențe fizice și de 
vedere (jocuri distractive, ștafete, jocuri 
sportive). Promovarea activităților fizice 
în aer liber sa realizat, pe 14 septembrie, 
prin acțiunea „Bunici activi!” la care au 
participat persoane care se aflau în parc la 
ora desfășurării acțiunii (jocuri cu mingea, 
dans și plimbări în aer liber). 

Evenimentul „Fii activ!” (15 septembrie) 
a presupus activități fizice pentru elevi cu 
deficiențe intelectuale (jocuri distractive 
și jocuri sportive, ștafete), dar și activități 
fizice și sportive în cadrul structurilor 
sportive școlare din mediul rural și urban. 

Evenimentul cu activități fizice la locul 
de muncă „Pauza de gimnastică” a avut 
loc, pe 16 septembrie, în cadrul unităților 
de învățământ, cu participarea cadrelor 
didactice și auxiliare, sub îndrumarea 
profesorilor de educație fizică.

În perioada iulie – decembrie, în 
cadrul acțiunii „Sanofil”, sa continuat 
desfășurarea activităților de loisir pentru 
toate vârstele (preșcolar, primar, gimnazial, 
liceal, universitar, adulți  părinți, vârsta a 
treia  bunici, persoane de la căminele de 
bătrâni) orientare turistică, mers, jogging, 
jocuri distractive în parc, etc. Sau continuat 
cursurile teoretice de informare olimpică și 
de sănătate destinate voluntarilor pentru 
toate categoriile de vârstă, în parteneriat cu 
Clubul Sportiv „Coris”. 
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În perioada octombrie – decembrie, mem
brii Cercului Olimpic „Maricica Puică” au 
participat la promovarea activităților fizice 
în rândul copiilor de la Grădinița și Școala 
„Junior” din cadrul Universității „Al. I. 
Cuza” din Iași.

Acțiunea „StackUp Day” organizată în data 
de 17 noiembrie de Asociația AsNatura,  a 
cuprins activități fizice sub formă de ștafete 
și jocuri cu pahare de diferite dimensiuni 
pentru doborârea recordului mondial al 
fluxului de participanți întro zi, filiala 
A.O.R. Iași fiind partener. 

Activitățile din cadrul Festivalului inter
județean „Șanse egale” derulate în perioada 
1718 decembrie sau adresat elevilor cu 
deficiențe de vedere, auditive și intelectuale, 
dar și copiilor defavorizați, în vederea 
integrării sociale a acestora prin activități 
fizice și artistice. 

Ilfov

Centrul de documentare din cadrul I.Ș.J. 
Ilfov a fost actualizat și dotat cu cele mai 
recente materiale informative despre ac
ti vitățile A.O.R. și cele ale C.O.S.R. Pe 
parcursul anului școlar, conducerea filialei 
a avut un contact permanent cu I.Ș.J. Ilfov, 
fiind prezentă la activitățile metodice, 
cercurile pedagogice ale profesorilor de 
educație fizică și sport pentru a prezenta și 
promova acțiunile filialei și regulamentele 
concursurilor.

Maramureș

Sa colaborat cu Comisiile Județene Anti
Drog și FairPlay pentru a evita și combate 
atitudinile nesportive de pe terenurile de 
sport și a evenimentelor nedorite de consum 
a drogurilor de orice fel la nivelul județului. 
Sau organizat expoziții, concursuri de 
desene, întâlniri cu personalități sportive 
din județ, crosuri și demostrații sportive.

În partea a doua a anului sa organizat 
Parada Sportivilor, la care au fost prezenți 
peste 800 de sportivi din județ. Evenimentul 
a fost urmat de demonstrații sportive la care 
au participat 500 de sportivi. Au fost trimise 
materiale cu tematică sportivă și olimpică 
la Muzeul Sportului din localitate, pentru 
actualizarea documentației exis tente.

Mehedinți

În lunile februarie și aprilie au avut loc 
discuții cu membrii Cercurilor Olimpice 
din județ pe teme olimpice. Sa participat 
la ședințele organizate de către Comisia 
județeană de acțiune împotriva violenței 
în sport, precum și de către Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere AntiDrog. 

Mureș

Întro atmosferă deosebită sa desfășurat 
concursul de cultură olimpică „Cine știe 
Olimpism, câștigă!” în cadrul Liceului Pe
dagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, 
la care au participat peste 100 de elevi. 
Cercurile Olimpice din județ au desfășurat 
concursurile de literatură și arte plastice. În 
data de 15 aprilie a avut loc faza județeană 
a concursului „Pentatlon Olimpic Școlar 
pentru Mileniul III”. 

Olt

În perioada 829 mai sa organizat la Slatina 
„Olimpiada Liceelor”. Probele sportive 
desfășurate au fost din atletism, baschet, 
fotbal, tenis șah și înot, iar la proba artistică: 
interpretare muzicală, desen grafitti și dans. 

În data de 26 septembrie a avut loc 
evenimentul de premiere a olimpicilor 
județului Olt, printre care și elevii cu 
rezultate deosebite în sport, la care Filiala 
A.O.R. Olt a acordat distincții și premii 
(diplome, buletine informative, etc). 

În luna decembrie, a avut loc evenimentul 
„Zilele Slatinei” sub denumirea de „Gala 
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Laureaților”, în cadrul căruia au fost 
premiați sportivi cu performanțe sportive 
internaționale. 

Neamț

În luna aprilie, la Colegiul Național „Ștefan 
cel Mare” din Târgu Neamț sa desfășurat 
prima ediție a sesiunii de referate și 
comunicări științifice cu tema: „Aspecte 
din istoria Jocurilor Olimpice”. Cu această 
ocazie sau mai organizat și o expoziție 
de desene, întreceri sportive la baschet, 
handbal și fotbal. 

La Liceul cu Program Sportiv din Piatra 
Neamț, în revista lunară a liceului este 
rezervat un spațiu special Olimpismului. În 
cadrul cursurilor teoretice de la cele două 
licee cu program sportiv din județ, au fost 
organizate pentru elevii sportivi și profesori, 
cursuri de formare și documentare olimpică. 

La întâlnirea metodică a profesorilor din 
cadrul liceelor cu program sportiv, di rec
torul filialei a avut intervenții legate de 
participarea sportivilor din județ la Jocurile 
Olimpice de la Rio, cât și despre violența 
în sport, rolul profesorului antrenor în 
educarea sportivilor în spiritul respectului 
față de adversari și ceilalți participanți la 
întrecerile sportive.

Prahova

În luna septembrie a avut loc Turneul de 
tenis organizat la Clubul Sportiv Școlar 
(C.S.Ș.) Ploiești, la care au participat 120 
de sportivi la patru categorii de vârstă. În 
luna octombrie, „Trofeul Silva” de pe Valea 
Doftanei a cuprins întreceri la orientare 
turistică, cros montan și spectacole cul
tu rale. La sediul C.S.Ș. Ploiești a avut loc, 
în luna noiembrie, Sesiunea anuală de 
comunicări și referate științifice cu par
ticiparea antrenorilor și a profesorilor 
din cluburi sportive și școli. În cadrul 
orelor de dirigenție din mai multe școli, 

au fost organizate cursuri de informare și 
documentare olimpică.

Sălaj

La nivelul Cercurilor Olimpice din județ 
sau organizat concursuri „Cine știe Olim
pism, câștigă!” și întreceri la diferite ramuri 
de sport. Au fost publicate materiale cu 
tematică olimpică în presa locală. Postul de 
televiziune local din Zalău a prezentat un 
material de la manifestările organizate în 
cadrul „Săptămânii Olimpice” (2631 mai). 
În majoritatea Cercurilor Olimpice din 
județ sau organizat sesiuni de referate cu 
tematică olimpică și schimburi de experiență 
între membrii Cercurilor Olimpice. În pe
rioada 916 septembrie,  filiala A.O.R. Sălaj 
sa implicat în organizarea celor patru ac
ți uni incluse în Săptămâna Europeană 
a Sportului. A fost distribuit Buletinul 
Informativ „Spirit Olimpic” în Cluburile și 
Cercurile Olimpice din Municipiul Zalău.

Satu Mare

În județul Satu Mare, în cadrul „Lunii 
Olimpice” sau desfășurat o serie de 
activități: „Crosul satelor” în satul Iojib, la 
care au participat 100 de persoane; Cupa 
„Phoenix” (Carei) la baschet și la fotbal; 
Cupa „CNIS Rugby” (Satu Mare) la care 
au participat 3 echipe la Colegiul Național 
„Ioan Slavici”; Cupa „Olympus” la handbal 
la Negrești  Oaș; Cupa „Ham Janos” la 
volei în Satu Mare. 

În a doua parte a anului, au avut loc 
mai multe activități: Cupa „Moților” (12 
septembrie) la cros în comuna Sanislău, cu 
120 de participanți și Cupa „25 Octombrie” 
(2122 octombrie), competiție sportivă la 
atletism – aruncarea suliței, aruncarea 
mingii de oină, aruncarea greutății, 
aruncarea discului, cros la diferite categorii 
de vârstă, la Carei, cu 260 de participanți. 
Competiția „Weekend sportiv” sa orga
nizat la diferite probe sportive, în Satu Mare 
unde au participat 86 de persoane. Proiectul 
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educațional „Educație școlară prin baschet” 
și Cupa „Atletik” la handbal feminin au 
avut loc tot la Satu Mare, în data de 26 
noiembrie. Sunt de menționat și ștafetele 
„Destindere, distracție prin sport”  din data 
de 10 decembrie, Cupa „Prietenele Moșului” 
organizată pe 15 decembrie la volei și Cupa 
„Moș Crăciun”, din data de 17 decembrie, la 
handbal veterani masculin. 

La Liceul cu Program Sportiv din Satu 
Mare sa derulat întâlnirea responsabililor 
Cercurilor Olimpice,  în data de 16 decem
brie, la care au participat elevi și sportivi.

Suceava

În data de 20 mai sa organizat Conferința 
Științifică Internațională Studențească „Ști
ința și arta mișcării” la care au fost peste 60 
de participanți cu lucrări din Suceava, Bacău, 
Galați și Chișinău. Au avut loc dezbateri 
săptămânale pe problematică sport ivă 

și olimpică în cadrul Cercului Științific 
Studențesc „Evrika” din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava (U.S.V.), unde de 
asemenea sau discutat modificări necesare 
la regulamentul de joc pentru „Touchball”, 
precum și beneficiile practicării acestui 
nou joc sportiv. Sa participat cu echipa 
demonstrativă de touchball a U.S.V. la 
Congresul Științific Internațional „Sport. 
Olympism. Health” derulat în perioada 58 
octombrie, la Chișinău, unde sa susținut 
un masterclass pentru promovarea jocului 
inventat la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava.

În data de 19 decembrie sa organizat 
Cupa USV la Volei (200 persoane: studenți 
și cadre didactice de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare”, Suceava) și Cupa USV la 
Touchball, cupă care marchează finalizarea 
proiectului „Touchball un nou joc sportiv”, 
finanțat de Casa de Cultură a Studenților 
din Suceava. 
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Sa reușit realizarea unui material practico
metodic destinat ghidării profesorilor de 
educație fizică și sport în predarea jocului 
Touchball,  în județul Suceava pentru mo
ment.

Teleorman

La Concursul „Un Condei numit FairPlay” 
au fost jurizate cele mai bune lucrări și au 
fost trimise la faza națională.

Timiș

În cadrul Galei Sportului Timișorean ca
re a avut loc în data de 22 martie, filiala 
Timiș a A.O.R. a fost răsplătită cu Premiul 
pentru Programe Sportive – ediția 2015. 
Evenimentul a fost organizat de Primăria 
Timișoara.

Săptămâna Olimpismului în Școli a avut loc 
în perioada 2327 mai, la Liceul Pedagogic 
„Carmen Sylva” din Timișoara. La acest 

proiect pilot au participat 25 de elevi și un 
voluntar și se dorește extinderea lui în mai 
multe școli. Programul urmat de elevii clasei 
a IIIa a fost următorul: Jocurile Olimpice la 
ora de limba și literatura română; Jocurile 
Olimpice la ora de arte plastice; prezentări 
despre Jocurile Olimpice susținute de elevi; 
alte prezentări despre Jocurile Olimpice 
susținute de elevi și vizionare de clipuri 
video; Jocurile Olimpice antice și premierea 
elevilor. 

Sau desfășurat fazele județene ale con
cursurilor de arte plastice „Jocurile Olim
pice în imaginația copiilor”, de lite ratură 
și jurnalism sportiv „Un Condei numit 
FairPlay” și cel sportivculturalartistic 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”, toate în data de 9 iunie.

Alt eveniment organizat de filiala Timiș a 
A.O.R. a fost „Săptămâna Olimpismului 
la Universitatea Politehnică Timișoara”, 
în perioada 1317 iunie, la Biblioteca 
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Universității, numărul participanților fiind 
de 750 de persoane și 10 voluntari. A.O.R. 
Timiș a ajutat la realizarea a două expoziții 
din programul evenimentului: „Politehnica 
la Jocurile Olimpice” și „Olympic Expo”. Au 
fost expuse floreta și medaliile olimpice ale 
Laurei Badea (aur, argint și bronz olimpic), 
echipamentele de prezentare ale delegației 
României la J.O. Sydney 2000 și Londra 
2012; diplome, medalii și alte obiecte 
personale ale olimpicilor Politehnicii – 
Doina Moț (director de onoare A.O.R. 
Timiș), Emil Grozescu, Mihai Coste, 
Alexandru Buligan – obiecte de la J.O. 
Tokyo 1964, Moscova 1980, dar și de la 
alte competiții. Programul complet a inclus 
demonstrații ale sporturilor care au adus 
onoare Politehnicii și premierea sportivilor 
olimpici. Organizatorii au editat o broșură 
cu sportivii olimpici care au legătură cu 
Universitatea Politehnica Timișoara. 

În al doilea semestru al anului, A.O.R. 
Timiș a fost coorganizator al Simpozionului 

„Educația prin sport în contextul unui 
oraș cultural european” (25 noiembrie), 
împreună cu Liceul cu Program Sportiv 
„Banatul” din Timișoara. Simpozionul a 
avut printre temele abordate Olimpismul și 
educația olimpică, profesorii putând înscrie 
și prezenta lucrări pe această temă în cadrul 
secțiunii „Educația fizică și sportul – factori 
de sănătate și mijloace de educare”. 

În cadrul „Galei Sportului Prosport 2016” 
din data de 14 decembrie, organizată de 
către D.J.S.T. Timiș în parteneriat cu 
Consiliul Județean Timiș, filiala A.O.R. 
Timiș a primit „Premiul pentru Promovarea 
și Dezvoltarea Activității Sportive în județul 
Timiș”.

Tulcea

În ziua de 11 aprilie, la Liceul Teoretic „Ion 
Creangă” sa desfășurat, etapa județeană 
a concursului „Pentatlon Olimpic Școlar 
pentru Mileniul III”, iar în data de 20 iunie 
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faza pe județ a concursurilor „Un Condei 
numit FairPlay” și „Jocurile Olimpice în 
imaginația copiilor”.

Vaslui

În semestrul al doilea au fost organizate 
un număr de opt acțiuni sportive în mediul 
urban cu un total de 1.340 de participanți 
și nouă în mediul rural cu un total de 975 
de participanți de diferite vârste. Festivalul 
„Zilele Vasluiului”, deja tradițional, a pre su
pus organizarea de competiții la cinci ramuri 
sportive cu o medie de 600 de participanți. 

Crosul „Bobocilor” adresat elevilor din 
clasele I, a Va și a IXa a avut loc la Huși 
și Negrești. Sa remarcat activitatea de la 
Cercurile Olimpice din Vaslui și Bârlad, 
unde au fost organizate concursuri cu 
teme sportive și olimpice. Sau stimulat și 
încurajat manifestările culturalartistice 
mai ales în mediul rural, prin numeroase 
competiții organizate cu ocazia „Zilelor 
Satului”.

Vâlcea

În a doua parte a anului, filiala Vâlcea 
a organizat peste 16 competiții sportive 
în localitățile din mediul rural și urban: 
Râmnicu Vâlcea, Govora, Horezu, Pietrari, 
PăușeștiOtăsău, Șușani, Galicea, Bujoreni, 
Dăești, Stoenești, PăușeștiMaglași, etc. 
La toate aceste acțiuni au participat sute 
de tineri proveniți nu numai din unitățile 
școlare teritoriale, dar și din diferite unități 
teritoriale administrative și economice. Un 
obiectiv principal al filialei la constituit 
lansarea de carte în mijlocul copiilor 
și tinerilor din județ, sub genericul: 
„Comunicare nonverbală”. O altă acțiune 
care sa bucurat de un real succes a fost 
proiectul „Clipe de bucurie pentru copiii 
instituționalizați”. Evenimentul a avut loc 

în localitățile  Bălcești, Lădești, Râmnicu 
Vâlcea și Nicolae Bălcescu. Copiii au 
participat la diferite ramuri sportive: cros, 
fotbal și volei. O altă activitate a fost aceea 
care a avut loc la Școala Gimnazială nr. 
10 din Râmnicu Vâlcea, având ca obiectiv 
principal combaterea dopajului sub gene
ricul „Alege viața!”, manifestare ajunsă la 
cea dea XVa ediție. 

De un real succes sa bucurat și manifestarea 
cu caracter teoreticistoric sub genericul 
„Figuri ilustre ale învățământului și culturii 
vâlcene”. Membrii filialei iau felicitat pe 
autorii comunicărilor oferindule câte o 
diplomă de excelență. Trofeul „Alutus” 
ajuns la cea dea Va ediție sa organizat 
la Râmnicu Vâlcea și cuprinde un concurs 
regional de orientare sportivă, la care au 
participat 100 de elevi. Aceștia au concurat 
și la diferite probe din atletism, participând 
la competiții de handbal, volei și fotbal, fiind 
premiați de către filială. Acțiunea „Iubirea de 
aproapele meu” a fost organizată la liceul din 
orașul Bălcești, dar și la unitatea care are în 
îngrijire tineri instituționalizați și a constat 
în derularea unor activități sportive. O serie 
de manifestări au fost organizate la Horezu, 
capitala ceramicii românești sub genericul 
„Mâini de aur” în comuna PăușeștiMăglași, 
„Sărbătoarea Teiului” în Comuna Stoenești 
unde a avut loc ziua comunei sub genericul 
„Fir de borangic”, în comuna Tomșani „Fii 
satului”, în comuna Bărbătești – „Tinerii de 
la poalele munților”. Au participat sute de 
tineri de diferite vârste.

Vrancea

În prima parte a anului, membrii filialei 
A.O.R. Vrancea sau implicat în organizarea 
acțiunii: „Olimpiada Gimnaziilor” la toate 
disciplinele sportive și etapele desfășurate 
în județ, dar și a „Maratonulului Siretului” 
organizat în data de 4 mai la Adjudul vechi. 
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Luna Olimpică la nivel național

Acțiunile programate să se desfășoare 
în cadrul „Lunii Olimpice” 2016 s-au 
caracterizat printr-un spirit olimpic desă-
vârșit de fair-play și toleranță, făcând o 
bu nă promovare îndemnului de a practica 
spor tul și exercițiul fizic de cât mai multe 
persoane, de vârste diferite, indiferent de 
sex. Comitetul Executiv al Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) a 
atribuit Municipiului Bacău ediția din acest 
an a Crosului  Național „Ziua Olimpică”. 

Organizarea „Lunii Olimpice” și a „Zilei 
Olimpice” pentru Comitetul Olimpic și 
Spor tiv Român și Academia Olimpică Ro-
mână (A.O.R.) a devenit deja o tradiție de 
mai bine de 25 de ani, încercând în fiecare 
an să atragă un număr tot mai mare de 
participanți la activitățile organizate sub 
însemnele olimpice. 

Parteneriatul cu principalele instituții ale 
comunității locale a fost unul de succes, 
Primăria, Prefectura, Consiliul Județean, 
Inspectoratul Școlar Județean, Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret (D.J.S.T.) 
îndeplinindu-și atribuțiile organizatorice, 
împreună cu Poliția Rutieră, Serviciul de 
Ambulanță și Jandarmeria.

Participarea numerică la Crosul „Ziua 
Olimpică” s-a situat la cote satisfăcătoare, 
conform raportărilor scrise de către orga-
nizatori, înregistrându-se peste 19.350 de 
participanți. În acest total se regăsesc și 
participanții la celelalte acțiuni din „Luna 
Olimpică”.

C.O.S.R. a pus la dispoziția filialelor me-
dalii „Olympic Day”, diplome semnate de 
Președintele Comitetului Internațional 
Olimpic (C.I.O.), Thomas Bach și altele cu 
sigla A.O.R./C.O.S.R., tricouri cu însemnele 
„Olympic Day”, Buletine Informative 
„Spirit Olimpic”, Ghiduri Olimpice și alte 
materiale promoționale cu emblemele 
A.O.R./C.O.S.R. (șepci, insigne, fanioane, 

brelocuri, pliante, etc). A fost pentru prima 
dată când Academia Olimpică Română a 
oferit participanților la crosuri, medalii  
inscrip ționate cu „Olympic Day”.

În majoritatea județelor țării, celebrarea 
„Zilei Olimpice” a fost marcată prin or-
ganizarea de activități cultural-sportive și 
educative. Ceremonia de deschidere a „Zilei 
Olimpice” a fost urmată de ceremonialul 
olimpic, intonarea imnului olimpic, arbo-
ra rea drapelului olimpic, aprinderea torței, 
iar Ceremonia de închidere a presupus 
programe culturale și artistice. Au fost 
invitați să participe campioni olimpici și 
sportivi olimpionici, astfel: Laura Cârlescu 
Badea, Maricica Puică, Doina Moț, Elena 
Frâncu, Gabriela Szabo, Simona Amânar, 
Ilie Floroiu, Ionela Tîrlea, Alexandru 
Buligan, etc.

În cadrul filialei A.O.R. Alba deschiderea 
oficială a „Lunii Olimpice” a avut loc în 
data de 16 mai la Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” din Alba Iulia. S-au desfășurat 
următoarele activități sportive: triatlonul 
olimpic la clasele II-IV (17 mai) și triatlonul 
olimpic la clasele V-VII (18 mai) unde au 
participat 52 și respectiv, 66 de elevi la ur-
mătoarele probe sportive: săritura în lun-
gime de pe loc, alergarea de viteză pe 30 m 
și aruncarea mingii de oină cu elan. 

Campionatul județean de fotbal fete la 
clasele V-VIII s-a desfășurat în data de 21 
mai, cel de fotbal băieți trei zile mai târziu. 
Pe 26 mai a avut loc campionatul județean 
de volei mixt la clasele V-VIII. Toți elevii au 
primit diplome de participare și medalii din 
partea D.J.S.T. Alba. 

Jocurile Paralimpice (7 iunie) au inclus 
următoarele probe: deplasare în cărucior 
printre jaloane pe distanța de 20 m (dus-
întors), dribling printre jaloane pe 20 m 
(dus-întors), aruncarea mingii de baschet la 
coș și aruncarea mingii de tenis de câmp la 
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distanță. Au participat 20 de elevi, toți fiind 
recompensați cu tricouri, diplome, medalii 
și dulciuri. 

Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfășurat în 
data de 10 iunie în comuna Cricău, eve-
niment la care au participat 276 de elevi de la 
școlile din Cricău și Ighiu. Toți participanții 
au fost recompensați cu tricouri, medalii 
și materiale inscripționate cu însemnele 
olimpice. 

Alte activități sportive desfășurate au fost: 
„Cupa părinților” la fotbal (11 iunie) și con-
cursul „Pentatlon Olimpic Școlar pentru 
Mileniul III” – faza județeană.

În cadrul „Lunii Olimpice”, A.O.R. Arad 
a realizat un bogat program de manifestări 
sportive la care au participat echipele 
reprezentative din localitățile județului 
(Ineu, Pâncota, Șiria, Sebiș, Gurahonț, 
Hălmagiu, Sântana, Chișineu Criș, Zimand, 
Zimand Cuz, Arad și Șimand). Cei 700 de 

elevi participanți din clasele I-XII s-au 
întrecut la cros, handbal, fotbal și volei, 
fiind recompensați cu diplome și tricouri. 

Crosul „Ziua Olimpică” s-a desfășurat 
la Arad în data de 10 iunie pe categorii 
de vârstă, conform programului stabilit 
împreună cu Inspectoratul Școlar Județean. 

Filiala Bacău a A.O.R. a organizat Crosul 
național „Ziua Olimpică” pentru a doua 
oa ră. La start s-au aliniat peste 1.500 de 
participanți din județul Bacău, dar și din 
alte zone ale țării. Pe lângă implicarea 
C.O.S.R., care a oferit tricouri „Olympic 
Day”, medalii, diplome de participare, cupe 
și premii constând în materiale sportive, 
factorii locali au oferit premii în valoare 
de 15.000 lei, acestea fiind distribuite prin 
sistem tombolă. Mesajul Președintelui 
C.I.O. Thomas Bach a fost citit de către dl 
Radu Ababei - directorul filialei A.O.R. 
Bacău. Startul a fost dat de către campioana 
olimpică la atletism Maricica Puică, cea care 
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la finalul cursei, a oferit medalii „Olympic 
Day” tuturor participanților. 

Crosul a fost organizat pe categorii de 
vârstă, respectiv: două categorii pentru 
învățământul primar, două categorii pentru 
cel gimnazial, o categorie pentru liceu, una 
pentru seniori și una pentru veterani. Toți 
participanții au primit tricouri inscrip-
ționate cu „Olympic Day”, medalii și diplo-
me de participare, în timp ce primii 3 clasați 
la fiecare categorie (masculin și feminin) 
au primit din partea C.O.S.R. materiale 
sportive (biciclete, rachete de tenis și mingi 
de tenis, seturi de badminton, patine cu 
rotile, steppere, trotinete, biciclete sta-
tice, rucsaci). Premierea a fost realizată de 
oficialitățile locale, dar și de către repre-
zentanții C.O.S.R. și A.O.R. 

Acțiunea s-a bucurat de o imensă media-
tizare, având în vedere faptul că evenimentul 
a fost prezentat pe toate canalele locale 
de radio și televiziune, precum și în presa 
scrisă sau electronică. 

De 1 iunie, în cadrul festivalului „Arlechin”, 
a avut loc expoziția concursului „Jocurile 
Olimpice în imaginația copiilor”. Concursul 
de fotografie cu tematică sportivă organizat 
pe 3 iunie, în parteneriat cu Palatul Copiilor 
din Bacău a reunit fotografii realizate cu 
aparate profesionale, semiprofesionale sau 
folosind tehnologii pentru amatori de către 
elevii înscriși. Înființarea unui nou Cerc 
Olimpic a avut loc în data de 10 iunie la 
Școala Gimnazială din comuna Răcăciuni. 

Alte activități desfășurate în cadrul „Lunii 
Olimpice” au fost: concursul de modelaj 
în plastilină pe 15 iunie și în comuna 
Târgu Trotuș – acțiuni cultural-sportive în 
perioada 20-23 iunie. 

În județul Bihor, crosul „Ziua Olimpică” 
pentru elevi a avut loc în data de 25 mai 
în Parcul „I. C. Brătianu” din Oradea, iar 
crosul olimpic pentru studenți, o zi mai 
târziu, pe Stadionul Universității. Alte 

două activități desfășurate în cadrul „Lunii 
Olimpice” au fost: „Aleargă cu campionii” 
(28 mai) la atletism și „Cupa 1 iunie” (31 
mai) la handbal.

Concursul de șah „Cupa Lions” s-a organizat 
pe 5 iunie, în parteneriat cu Clubul „Lions” 
din Bistrița și cu Asociația Șah Club Bistrița 
– la care au participat 90 de elevi din ciclul 
primar și gimnazial (fete și băieți) din cele 
șapte centre competiționale ale județului.

Crosul „Ziua Olimpică” din județul Bistrița-
Năsăud a deschis activitățile filialei din 
„Săptămâna Olimpică” și s-a desfășurat 
în data de 10 iunie în comuna Dumitra, 
acțiune la care au participat aproximativ 
300 de elevi de la Școlile Gimnaziale 
„Dumitra”, „Tărpiu”, „Liviu Rebreanu”, 
„Rebrișoara”, „Cepari”. Ocupanții primelor 
5 locuri la fiecare categorie au fost premiați 
cu diplome, medalii, cărți și șepci, iar toți 
participanții au primit tricouri și diplome. 

„Ziua Olimpică” la Botoșani a fost evi-
dențiată la Școala Gimnazială nr. 11 printr-o 
serie de activități sportive (traseu cu deprin-
deri utilitar-aplicative), la care elevii au 
participat cu entuziasm. În cadrul „Lunii 
Olimpice”, la Liceul Tehnologic Special 
„Sfântul Stelian” din Botoșani, în data de 16 
iunie, a avut loc un traseu aplicativ la care 
au participat 15 elevi. La concursul „Șah 
online, cros off-road” desfășurat pe 17 iunie 
la Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” 
din Șindriceni au participat 19 elevi. Școala 
Gimnazială nr. 1 din Săveni a organizat în 
data de 21 iunie activități sportive - tetratlon 
sportiv școlar și artistice - concurs de desene 
pe teme olimpice. 

În urma acestor activități desfășurate în 
cadrul „Lunii Olimpice”, elevii, profesorii și 
directorii au primit diplome, medalii, șepci, 
pliante, „Ghiduri Olimpice” și Buletine 
Informative „Spirit Olimpic”.

Parcul Monument din Brăila a fost gazda 
crosului „Ziua Olimpică” în data de 11 iunie, 
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eveniment organizat de A.O.R. Brăila, care a 
reunit la start un număr de 264 participanți.

Crosul „Ziua Olimpică” organizat de A.O.R. 
Brașov a avut loc pe 23 iunie la Șirnea, 
unde toți participanții înscriși la start au 
primit tricouri cu însemnele olimpice. Au 
fost prezenți peste 250 de participanți. 

În aceeași zi de 23 iunie a avut loc și  
Velomaratonul Brașov – Șirnea de 42 km. 
Cel mai tânăr participant avea 15 ani și cel 
mai vârstnic 76 de ani. Deviza cursei a fost: 
„Ne ajutăm reciproc să ajungem împreună 
pe Arena Olimpică de la Șirnea”. Vernisajul 
expoziției de fotografie olimpică „Colecția 
Ion Matei” a avut loc în Sala Căminului 
Cultural din Șirnea. 

În București, crosul „Ziua Olimpică” a avut 
loc în Parcul Tineretului în data de 17 iunie. 
Elevii din Cercurile Olimpice ale sectorul 
1 au participat la crosul „Ziua Olimpică” 
și s-au implicat în organizare și arbitraj. 
Filiala București Sector 4 a aliniat la start 
un număr impresionant de elevi dornici să 
participe la acest eveniment tradițional. 
Colegiului Național „Mihai Eminescu” a 
obținut premiul pentru numărul cel mai 
mare de participanți la cros.

Pe data de 15 mai, A.O.R. București 
Sector 1, a organizat Festivalul Olimpic 
„Talent în artă și sport” la care a participat 
un număr de 250 de elevi din cadrul 
Cercurilor Olimpice din sector. Competiția 
sportivă „Voinic prin Sport” a avut loc în 
data de 17 mai la Școala Gimnazială nr. 
162, unde au participat 100 de copii. S-a 
organizat faza pe sector a concursului 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”. În data de 3 iunie s-a desfășurat la 
Colegiul German „Goethe” concursul de 
cultură olimpică „Cine știe Olimpism, 
câștigă!”- faza pe sector, participând 27 de 
elevi din învătământul gimnazial și liceal. 
La același concurs - faza pe Municipiu, 
echipa Liceului Greco-Catolic „Timotei 
Cipariu” din sectorul 1 a obținut locul 3. 

În cadrul Cercului Olimpic de la Liceul 
Greco-Catolic „Timotei Cipariu” a avut loc 
întâlnirea cu tema „Valorile Olimpismului. 
Tabloul campionilor olimpici”.

Filiala A.O.R. București Sector 2 a 
organizat pe 6 mai concursul „Aleargă și fii 
sănătos” la Școala Gimnazială nr. 40, elevii 
participând la numeroase întreceri sportive 
și ștafete dinamice. Concursul „Cine știe 
Olimpism, câștigă!” s-a organizat tot la 
Școala Gimnazială nr. 40 și au participat 
echipaje din 8 școli și aproximativ 30 
de elevi. Câștigătorii au primit diplome, 
insigne și șepci. 

A.O.R. București Sector 3 a participat la 
etapa pe Municipiu a concursului sportiv-
cultural-artistic desfășurat în perioada 10-
11 iunie, la etapa pe Municipiu a concursului 
„Cine știe Olimpism, câștigă!”, cât și la 
Crosul „Ziua Olimpică” desfășurat în Parcul 
Tineretului din capitală.

Etapa municipală a concursului „Cine știe 
Olimpism, câștigă!” organizată de filiala 
București Sector 4 a A.O.R. pe 11 iunie 
a reprezentat un real succes pentru elevii 
Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, care 
au obținut locul I la prima lor participare în 
această etapă a competiției. Premiile au fost 
oferite de către Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român (diplome, șepci, Ghid Olimpic, 
Buletin Informativ) și Direcția pentru Sport 
și Tineret a Municipiului București (cupe și 
medalii). Concursurile prilejuite cu ocazia 
Zilei de 1 iunie organizate în Parcul „Lumea 
Copiilor” au aliniat un număr impresionant 
de elevi din școlile sectorului 4, la startul 
întrecerilor de baschet, ștafeta copiilor, șah, 
tenis de masă, flash-mob. A fost o mare 
sărbătoare la care au fost prezenți alături de 
copii, părinți și reprezentanți ai Primăriei 
sectorului 4, care au oferit premii tuturor 
participanților.

La Buzău, crosul „Ziua Olimpică” a avut 
loc în data de 21 iunie în Parcul Crâng. 
Evenimentul a fost structurat pe 7 categorii 
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de vârstă și au avut loc două starturi. 
Mediatizarea crosului s-a realizat prin 
dispunerea de bannere realizate de către 
D.J.S.T. Buzău în principalele parcuri din 
oraș, pe canalele social media proprii și a 
partenerilor locali. Festivitatea de premiere 
s-a desfășurat în zona Obelisc din Parcul 
Crâng, un loc plin de istorie, unde pe lângă 
premiile oferite de către C.O.S.R. prin 
A.O.R. (medalii, tricouri, diplome, șepci), 
au fost și premii oferite din partea D.J.S.T. 
Buzău: medalii personalizate, diplome și 
trofee pentru primele 3 locuri.

În cadrul „Lunii Olimpice”, filiala 
A.O.R. Buzău a organizat și desfășurat o 
serie de competiții sportive, după cum 
urmează: „Zilele Măgurii și Olimpismul”; 
„Racheta olimpică”; „Șah-mat olimpic”; 
„Sport-Mișcare Olimpică”; „Cupa Olim pi-
că”; „Cupa 1 iunie și Olimpismul” în mai 
multe localități; Crosul „Ziua Olimpică”; 
„Cupa Micului Olimpic”; Crosul Olimpic 
„Flori de salcâm”; „Să ne orientăm spre 

Olimpism”; „Sport și Olimpism”; „Totul 
pentru Olimpism”; Trofeul „Evanghelie 
Zappa”; Săptămâna Olimpică la Colegiul 
Național „Mihai Eminescu” din Buzău. La 
aceste acțiuni au participat 2.164 de elevi. 

Simpozionul național desfășurat pe 11 iunie 
în Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, ediția 
a III-a, a constituit un bun prilej pentru 
diseminarea și promovarea rezultatelor 
cadrelor didactice, muzeografilor, elevilor, 
sportivilor, cunoașterea celor mai noi 
realizări din domeniul tematicii abordate, 
menținerea contactului între specialiști, 
elevi, sportivi în vederea realizării unui 
dialog transdisciplinar. Cele 43 de materiale 
prezentate au fost cuprinse într-o broșură 
cu ISBN. Participanții au primit din partea 
filialei Certificate de participare.

În perioada 17-19 iunie s-a desfășurat 
în sala Clubului Sportiv Școlar (C.S.Ș.) 
Buzău „Festivalul Olimpic Regional al 
Minivoleiulul Românesc”, regiunea sud-
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est, ediția I. La festivitatea de premiere, 
toți sportivii au primit din partea A.O.R. 
tricouri, medalii și diplome.

Pe data de 10 iunie, A.O.R. Caraș-Severin 
a sărbătorit „Ziua Olimpică”  organizând 
crosul „Ziua Olimpică” în colaborare cu 
D.J.S.T., I.Ș.J., Primăria, Prefectura, Am-
bu lanța, Clubul Sportiv „Reșița”, Uni-
ver sitatea „Eftimiu Murgu” și Liga Stu-
denților. Crosul a adunat la start 1.000 de 
participanți din Reșița, Oravița, Anina, 
Caransebeș, Bocșa, Vălug, Racăjdia, etc. 
și s-a desfăşurat pe o distanță de 2.000 de 
metri. Toți participanții au primit tricouri 
inscripționate cu  „Olympic Day”, medalii și 
diplome. 

În cadrul filialei A.O.R. Călărași s-a 
desfășurat la data de 23 mai, Crosul 
„Ziua Olimpică” la Oltenița, cu 300 de 
participanți. Presa a fost prezentă la acțiune, 
iar Ambulanța Oltenița și societatea civilă 
s-au implicat în organizare. 

În cadrul acțiunii metodice pe zona 
Olteniței s-a susținut un referat cu privire la 
participarea sportivilor la Jocurile Olimpice 
de la Rio. S-a desfășurat faza județeană 
a concursului „Pentatlon Olimpic Școlar 
pentru Mileniul III”. 

Cu ocazia „Zilei mondiale fără tutun”, 
la baza sportivă a Facultății de Educație 
Fizică și Sport (F.E.F.S.) Constanța s-au 
organizat pe 31 mai competiții de handbal, 
fotbal, gimnastică și tenis. La aceste acțiuni, 
festivitățile de premiere au fost precedate 
de prezentări vizând efectele nocive ale 
consumului de droguri asupra organismului 
și binefacerile activităților sportive. S-a 
organizat și competiția sportivă devenită 
tradițională „Olimpicii speciali” pentru 
elevii cu dizabilități. 

Crosul „Ziua Olimpică”, ajuns la cea 
de-a XXIX-a ediție, s-a desfășurat, la 
Constanța, în data de 19 iunie pe un traseu 
de aproximativ 5 km. Startul a fost dat de 
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dl Ilie Floroiu – directorul  Clubului Sportiv 
„Farul”. Întrucât sosirea și festivitatea de 
premiere s-au desfășurat pe promenada 
stațiunii Mamaia, alergătorii s-au bucurat 
de prezența multor spectatori (localnici și 
turiști), potențiali participanți la viitoarele 
ediții ale crosului. Toți participanții au 
primit din partea organizatorilor tricouri, 
medalii și diplome cu însemnele olimpice, 
dar și apă plată pentru rehidratare. La 
cros au fost prezenți sportivi de la Centrele 
Olimpice Naționale de Pregătire pentru 
Juniori de tenis de masă și canotaj.

În încercarea de implementare a Proiectului 
de prevenire a consumului de droguri s-a 
organizat în data de 26 noiembrie, crosul 
„Student Antidrog – sport 100%, drog 0%”, 
organizat pe faleza stațiunii Mamaia, la care 
au participat peste 200 de studenți. 

A.O.R. Covasna a organizat „Zilele 
Olimpice” în data de 29 mai în orașul 
Baraolt. Pe lângă materialele promoționale 
cu însemnele olimpice oferite de C.O.S.R. 
prin A.O.R., câștigătorii crosului au mai 
primit medalii, cupe, dulciuri și articole 
sportive. 

În incinta stadionului din Municipiul 
Sfântu Gheorghe, a avut loc în ziua de 9 
iunie deschiderea festivă a zilelor sportive 
prin organizarea „Ștafetei culorile olimpice” 
la care s-au înscris 23 de echipe și a crosului 
„Derzsi Ede” In Memoriam (fost component 
al lotului național de volei). La această 
acțiune au participat 258 de sportivi. 

A.O.R. Dâmbovița a organizat în data 
de 10 iunie crosul „Ziua Olimpică” în 
Parcul „Chindia” din Târgoviște. La acest 
eveniment sportiv au luat parte studenți din 
cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște 
și elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal 
din județ. Participanții au primit tricouri, 
medalii cu însemnele olimpice, diplome de 
participare, șepci, insigne, etc.

Conferința internațională „Educație prin 
mișcare”, ediția a VII-a a fost organizată 
de A.O.R. Dolj și a avut loc în sala de 
festivități a Colegiului Național „Elena 
Cuza” pe 28 mai. Pentru o bună cunoaștere 
a fenomenului olimpic au fost distribuite 
unităților școlare din județ „Ghidul 
Olimpic” și Buletinul Informativ al A.O.R. 
„Spirit Olimpic”.  

Parcul Tineretului din Craiova a găzduit 
în data de 18 iunie, crosul „Ziua Olimpică, 
eveniment care s-a desfășurat pe 3 categorii 
și care a avut la start 428 de persoane 
înscrise. Toți participanții au primit 
tricouri, șepci, insigne, diplome, dulciuri și 
răcoritoare. Prin tombolă au fost acordate 
20 de premii speciale constând în materiale 
sportive. La buna reușită a crosului au 
contribuit și tinerii voluntari din cadrul 
Centrului de Tineret Craiova și Asociației 
PROEFS Craiova. 

Pe 23 iunie a avut loc crosul „Ziua Olim-
pică” organizat de filiala A.O.R. Galați 
în colaborare cu D.J.S.T. și F.E.F.S. 
Galați. Evenimentul a fost mediatizat și 
promovat în presa locală, dar și pe rețelele 
de socializare. Au luat startul persoane 
de toate vârstele, veteranii (70 ani) fiind 
un model pentru tânăra generație. Primii 
care au luat startul au fost persoanele cu 
dizabilități, care participă an de an la toate 
activitățile sportive organizate de filială. În 
cadrul „Lunii Olimpice” au fost organizate 
următoarele activități: competiția „Cupa 
copilăriei” la fotbal și volei s-a desfășurat în 
incinta Școlilor Gimnaziale nr. 13 și nr. 12 
din Galați, unde au participat elevi din ciclul 
primar și gimnazial; activități sportive: 
ștafete, parcursuri aplicative pentru clasele 
primare la Școala Gimnazială „Ștefan cel 
Mare”. C.O.S.R. prin A.O.R. a oferit diplome 
și tricouri fiecărui participant, câștigătorii 
au primit Buletinul Informativ „Spirit 
Olimpic” și „Ghidul Olimpic”, iar profesorii 
șepci și insigne.
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Pe parcursul lunii au mai fost lansate con-
cursurile „Cupa prieteniei în spirit de 
fair-play”; „Spirit olimpic – în mintea 
și sufletul copiilor noștri”; „Olimpismul 
în imaginația copiilor prin intermediul 
acuarelelor”, acțiuni organizate în cadrul 
Școlii Gimnaziale „Miron Costin”. 

S-a desfășurat Campionatul Universitar de 
Volei ediția 2016, eveniment care a reunit 
peste 50 de participanți. Spectatorii au 
avut ocazia să consulte cărțile și buletinele 
informative din spațiul special amenajat în 
sală și au participat la o tombolă unde au 
câștigat fanioane, șepci, brelocuri și cărți.

În data de 11 iunie s-a desfășurat la Târgu-
Jiu, cea de-a treia ediție a Crosului „Ziua 
Olimpică”, eveniment organizat de către 
A.O.R. Gorj. Toți cei 300 de participanți 
au primit tricouri, diplome și medalii. În 
aceeași zi a avut loc și faza județeană a 
concursurilor: „Un Condei numit Fair-Play”, 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” și 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”. 

La filiala A.O.R. Harghita, crosul „Ziua 
Olimpică” s-a organizat în data de 18 iunie 
și a fost deschis tuturor categoriilor de 
vârstă. S-au înscris 150 de persoane din 7 
școli, 10 localități și 5 cluburi sportive. Toți 
participanții au primit diplome, tricouri 
și medalii din partea Academiei Olimpice 
Române. Acțiunea sportivă „O zi pentru 
copiii” din data de 6 iunie, a avut ca scop 
promovarea sporturilor locale între copii, 
care au încercat un număr de 17 activități 
sportive și culturale în Parcul Central. 
Au participat 261 de elevi din 10 școli și 5 
localități. Organizatorul principal a fost 
„Asociația Mămicilor” din Miercurea Ciuc 
și filiala A.O.R. Harghita, care a coordonat 
activitățile sportive în derulare.

În data de 24 mai s-au organizat două 
competiții sportive în cadrul „Zilelor 
Municipiului Slobozia” și anume, un cros 

și un concurs de biciclete numit „Slobozia 
pedalează”.

În data de 12 iunie, în cadrul „Zilelor Slo-
boziei”, filiala A.O.R. Ialomița a organizat 
crosul „Ziua Olimpică” la care au participat 
peste 400 de persoane cu vârste cuprinse 
între 3 și 70 de ani, fiind premiați cei mai 
buni alergători de la fiecare categorie, cei 
mai tineri, cei mai vârstnici, precum și cea 
mai numeroasă familie. 

Proiectul „Sănătate prin mișcare – Color Run” 
derulat de Cercul Olimpic „Cova&Urzică”, 
din cadrul A.O.R. Iași, a adunat 900 de 
participanți și 25 de voluntari. În luna mai 
s-a desfășurat concursul pentru preșcolari 
„Micul Olimpic”, la care au participat 24 
de copii și 7 voluntari, cât și „International 
Fencing Training Camp”- cu participarea 
componenților Centrului Național Olimpic 
de scrimă, juniori și cadeți, la care A.O.R. 
filiala Iași a fost partener.

Ziua de 6 iunie a fost desemnată a fi „Ziua 
Olimpică” la Iași. S-au desfășurat o serie 
de activități sportive: cros, aerobic și dans, 
ștafetă, parcurs aplicativ, aruncare la țintă, 
badminton, volei, baschet, handbal și fotbal. 
Sponsor a fost Decathlon Iași care a oferit 
materiale sportive, iar restul premiilor: 
șepci, brelocuri, fanioane, cărți, pliante cu 
însemnele olimpice au fost  oferite de A.O.R. 

Conform programului de activitate, filiala 
A.O.R. Ilfov a organizat și desfășurat o 
serie de evenimente cu caracter cultural-
sportiv și educativ, astfel: Premierea con-
cursului „Mesajul meu anti-drog” (23 mai); 
„Caravana Fair-Play promovează valorile 
Olimpismului” (23-27 mai); Crosul „Ziua 
Olimpică” (27 mai) în Parcul Dendrologic 
din cadrul Colegiului Silvic „Theodor 
Pietraru” din Brănești la care au participat 
120 de elevi de gimnaziu și liceu; premierea 
concursurilor - faza pe județ a concursurilor 
de artă plastică și de literatură și jurnalism 
sportiv (27 mai); Cupa „Antidrog” la fotbal 
băieți și fete (28 mai); competiții de volei la 
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licee (3 iunie); Competiții de tenis de masă 
la gimnaziu (4 iunie); competiții de handbal 
la gimnaziu (5 iunie) și întreceri de fotbal la 
gimnaziu la băieți (11 iunie).

Crosul „Ziua Olimpică” organizat de 
A.O.R. Maramureș s-a desfășurat în 
da ta de 1 iunie la Baia Mare. S-au alini at 
la start toate categoriile de vârstă (grădi-
nițe, școli, licee, universități, veterani și 
per soane cu dizabilități). Au fost 300 de 
participanți din 10 localități din județ. Cel 
mai tânăr participant a avut 4 ani și cel 
mai vârstnic 87 de ani. Pentru prima dată, 
la categoria persoanelor cu dizabilități au 
participat nevăzători, care au alergat ajutați 
de veteranii care participă an de an. În fața 
Sălii Sporturilor din Baia Mare au avut loc 
demonstrații de box, gimnastică, karate, 
desene pe asfalt cu tema „Campionii”. 
La aceste acțiuni au participat peste 
500 de elevi. Au fost organizate crosuri 
și evenimente sportive în Sighet, Seini, 
Cavnic, Coruia, Remetea Chioarului.

Concursul „Cei șapte înțelepți” ediția a 
XVI-a, cu tema „Spiritul Olimpic” a avut 
loc în data de 4 iunie la Școala Gimnazială 
„Theodor Costescu” din Drobeta-Turnu 
Severin, fiind organizat de Comunitatea 
Elenă, Cercul de limbă și civilizație greacă 
„Prietenii lui Zorba”, D.J.S.T. și filiala 
A.O.R. Mehedinți. Au fost organizate 
la nivelul județului simpozioanele „Sport 
și sănătate”, „Mișcare pentru sănătate” și 
„Mișcare recreativă”, la care au participat 
profesori, elevi și sportivi. În data de 8 
iunie s-a organizat o sesiune de comunicări 
științifice cu tematică olimpică privind 
istoria Mișcării Olimpice și sportive pe plan 
local. 

În cadrul manifestărilor dedicate „Săptă-
mânii Olimpice”, filiala A.O.R. Mehedinți 
a desfășurat în perioada 11-23 iunie crosul 
„Ziua Olimpică” în Drobeta-Turnu Severin, 
Orșova, Izvoru Bărzii, Salcia, Căzănești și 
Corlățel. Au participat aproximativ 700 de 
persoane în cele 6 localități. 
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La crosul „Ziua Olimpică” din județul Mureș 
(10 iunie) organizat în parcul dendrologic 
din localitatea Gurghiu, s-au înscris 300 
de participanți din Târgu-Mureș, Reghin, 
Gurghiu și satele învecinate: Ibănești, Toaca, 
Hodac, Orșova, Comori, Adrian, Pauloaia. 
Toți participanții au primit tricouri, 
medalii, diplome, cărți și alte premii cu 
însemnele olimpice. Cercul Olimpic al Școlii 
Gimnaziale „Liviu Rebreanu” a desfășurat 
în aceeași zi competiții atletice și întreceri 
sportive, cu participarea a 50 de elevi. 

Filiala A.O.R. Olt a organizat crosul „Ziua 
Olimpică” în data de 16 iunie la Slatina, 
startul fiind dat din fața Prefecturii. La start 
s-au aliniat peste 270 de persoane. Traseul 
a fost de 3,6 km. Promovarea a fost una 
directă, în mediul online prin canalele social 
media (Facebook, Twitter) și indirectă prin 
afișe, interviuri și emisiuni televizate. 

Manifestarea „Slatina, dragostea mea!” a 
marcat în acest an 648 de ani de atestare 
documentară a orașului. Au fost acordate 
premii pentru diverse personalități sportive 
ale județului, eveniment în cadrul căruia 
filiala A.O.R. a oferit diplome, Buletine 
Informative, cupe, etc. În data de 26 iunie – 
filiala Olt și Centrul de Prevenire, Evaluare 
și Consiliere Antidrog al Județului s-au 
asociat în vederea desfășurării activităților 
pentru marcarea „Zilei internaționale de 
luptă împotriva traficului și consumului 
ilicit de droguri”. Astfel, în incinta „Liceului 
cu Program Sportiv” din Slatina au avut loc 
o serie de activități de informare, dezbateri, 
întrebări și răspunsuri referitoare la 
prevenirea și combaterea consumului de 
droguri. S-au desfășurat fazele județene ale 
concursurilor „Un Condei numit Fair-Play” 
la Balș și „Pentatlon Olimpic Școlar pentru 
Mileniul III” la Slatina.

La crosul „Ziua Olimpică”, organizat de 
filiala A.O.R. Neamț în data de 1 iunie, la 
Piatra Neamț, au participat un număr de 
500 de concurenți de toate vârstele, care 
s-au întrecut pe un traseu accesibil și celor 

neantrenați. Concursul a fost structurat pe 
șapte categorii de vârstă, câștigătorii pri-
mind premii din partea C.O.S.R. și A.O.R. 

La Școala Gimnazială nr. 2 din Piatra Neamț 
s-a organizat un concurs de desene la clasa 
a doua, elevii fiind premiați cu diplome. 
Împreună cu D.J.S.T. Neamț și cu Direcția 
de Cultură și Culte se continuă colectarea 
de materiale necesare pentru completarea 
Monografiei Sportului din județul Neamț. 
În cadrul unităților școlare de la Liceele cu 
Program Sportiv din județ au fost organizate 
pentru elevii legitimați și pentru profesori, 
proiecții video de pe CD-urile primite de la 
A.O.R.

În perioada 16 mai – 4 iunie s-au organizat 
mese rotunde, sesiuni de referate și comu-
ni cări, concursuri de tipul „Cine știe 
Olim pism, câștigă!” în cadrul Liceului cu 
Program Sportiv (L.P.S.) Piatra Neamț, 
Colegiului Național „Roman Vodă”, L.P.S. - 
Clubul Atletic din Roman, Colegiului Tehnic 
„Gheorghe Cartianu” și la Palatul Copiilor 
din Piatra Neamț.

În cadrul „Lunii Olimpice”, A.O.R. 
Prahova a organizat Festivalul Cultural 
Sportiv „Poiana Veseliei”, pe 29 mai, la 
Slănic Prahova, unde participanții din 
șase școli limitrofe s-au întrecut la testul 
de cultură olimpică, aruncarea la țintă, 
aruncarea la coș, trasul frânghiei, aruncarea 
mingii de oină, desene pe teme olimpice. 
Câștigătorii au primit premii, diplome, 
tricouri și mingi.

Crosul „Ziua Olimpică”, din județul Pra-
hova, s-a organizat în Parcul Tineretului 
„Olim pia” din Ploiești în data de 8 iunie. Au 
participat un număr de 230 de alergători 
cu vârste cuprinse între 5 și 67 de ani. 
Câștigătorii au primit: tricouri, medalii și 
diplome cu însemnele olimpice. Filiala a 
organizat alt cros „Ziua Olimpică” în data de 
13 iunie la Coțofenești în Comuna Vărbilău. 
Au participat 100 de elevi din școlile 
gimnaziale.
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În ziua de 21 mai s-a organizat „Ziua 
Olimpică” la Liceul Pedagogic din Zalău. În 
orașul Șimleul Silvaniei filiala a organizat pe 
31 mai, crosul „Ziua Olimpică”, acțiune care 
s-a bucurat ca de fiecare dată de o participare 
masivă din partea elevilor de la toate școlile 
și liceele din localitate. Ediția din acest an a 
crosului a reunit la start un număr de 466 
de concurenți, toți fiind răsplătiți cu tricouri 
și diplome de participare din partea A.O.R., 
Primăria oferind sucuri și apă.

„Ziua Olimpică” 23 iunie a fost marcată de 
către filiala A.O.R. Satu Mare printr-o 
serie de activități sportive la fotbal, baschet, 
tenis de masă, badminton și volei. Crosul 
„Ziua Olimpică” s-a desfășurat la Satu 
Mare și la Carei, unde au alergat peste 200 
de concurenți. Toți participanții au primit 
tricouri, diplome, medalii și șepci. S-au 
organizat concursurile „Pentatlon Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III” și „Cine știe 
Olimpism, câștigă!”.

În cadrul „Lunii Olimpice” A.O.R. Suceava 
a organizat o serie de manifestări sportive: 
Cupa „USV ZnSt” la streetball, pe 17 mai, 
care a adunat peste 60 de participanți, 
Cupa „USV ZnSt” la volei, pe 20 mai, care 
a înregistrat peste 70 de studenți înscriși și 
Cupa „USV ZnSt” la touchball, în data de 27 
mai, cu peste 40 de studenți. Crosul „Ziua 
Olimpică” cu peste 250 de participanți a 
avut loc la Putna în data de 11 iunie. 

Dezvoltarea jocului de „Touchball” s-a rea-
lizat prin atragerea în cadrul proiectului 
aprobat a unui număr de 30 de participanți 
și organizarea în premieră a unui meci 
demonstrativ la care au participat rectori, 
decani și profesori de educație fizică și sport 
de la majoritatea facultăților de profil din 
România, Republica Moldova și Ucraina.

Filiala A.O.R. Teleorman a desfășurat 
crosul „Ziua Olimpică” în Parcul „Nicolae 
Bălcescu” din Roșiorii de Vede și a adunat la 
start elevi din unitățile școlare din localitate 
și din județ. S-au prezentat la start peste 350 

de persoane, elevi și studenți. Au fost mai 
multe starturi, pe categorii de vârstă, iar 
traseele au fost stabilite de la 1.000 la 1.500 
m. Activitățile organizate cu ocazia „Zilei 
Olimpice” au fost mediatizate de posturile 
de televiziune locale, de publicația locală 
„Drum”, dar și pe internet. Materialele 
primite de la A.O.R. au fost distribuite 
tuturor participanților la acțiunile sportive. 
S-a beneficiat de sprijinul administrației 
locale prin D.C.E.C.S. Roșiorii și a D.J.S.T. 
Teleorman. A.O.R. Teleorman a organizat 
expoziția filatelică cu tema „Jocurile 
Olimpice” la Muzeul de Istorie din Roșiorii 
de Vede. Acțiunea a avut un caracter 
itinerant, ea urmând a fi organizată și în alte 
localități din județ.

La Timișoara, crosul „Ziua Olimpică” s-a 
organizat în data de 28 aprilie, în Parcul 
Rozelor, pe o distanță cuprinsă între 2 
și 4 km. Traseul a fost accesibil tuturor 
iubitorilor de mișcare, dorindu-se astfel 
sprijinirea și dezvoltarea sportului de 
masă. La start s-au aliniat 600 de persoane 
de toate vârstele. Nu s-au acordat premii 
pentru locul ocupat în clasament, ci s-a 
organizat o tombolă cu mai multe premii. 
La eveniment au participat și campioanele 
olimpice Gabriela Szabo și Simona Amânar, 
care au alergat împreună cu participanții la 
crosul de 4 km. S-a adus un omagiu marii 
campioane olimpice Iolanda Balaș, cel 
mai mare olimpian al Timișoarei. Crosul 
a reunit și 150 de voluntari. S-a organizat 
Târgul Organizațiilor Sportive, în cadrul 
căruia au participat C.S.U. Politehnica 
(scrimă, karate, canotaj), Federația 
Română de Badminton, L.P.S. „Banatul” 
și „Alergotura”. Acțiunea a fost prezentată 
la Radio Timișoara și în media locală 
online, dar și pe site-ul D.J.S.T. Timiș și 
A.O.R. Timiș. Peste 2.500 de persoane au 
intrat pe site-ul filialei A.O.R. Timiș (www.
olimpienii.ro), iar 600 s-au înscris online 
pentru a participa la eveniment. Dintre 
acestea, 300 s-au și prezentat la start în ziua 
crosului.
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În data de 4 iunie, în Parcul „Ciuperca” din 
Tulcea s-a dat startul celei de-a XVIII-a 
ediții a crosului „Ziua Olimpică” la care au 
participat aproximativ 250 de copii, tineri 
și vârstnici. Competiția a constat în 4 curse 
diferite pe categorii de vârstă, astfel: 600 
m (8-9 ani); 800 m (10-11 ani); 1.200 m 
(12-13 ani); 2.000 m (14 ani și mai mari). 
Participanții au fost încântați de premiile 
oferite de A.O.R., alături de cupele acordate 
de D.J.S.T. Tulcea. O surpriză a fost oferită 
și de implicarea „Herbalife”, care a dorit să 
sprijine acțiunea, prin hidratarea sănătoasă 
a concurenților însetați.

Crosurile Olimpice au avut prioritate în 
prima parte a anului. A.O.R. Vaslui a 
organizat următoarele acțiuni: trei mediul 
rural în localitatea Rânzești, Comuna Fălciu 
(23 mai) cu aproximativ 120 de participanți 
și trei în mediul urban – Municipiul Vaslui 
(4 iunie) cu aproximativ 250 de participanți, 
Huși (12 iunie) cu aproximativ 200 de 
participanți, și orașul Negrești (22 iunie) cu 

180 de participanți. Competițiile s-au adresat 
elevilor din clasele I-XII. Participanții au 
fost premiați cu diplome, medalii, șepci, 
tri couri, Buletine Informative, pliante, dis-
tribuindu-se un număr de 650 de tricouri, 
diplome și medalii cu însemnele olimpice. 

În colaborare cu Asociația Județeană 
„Sportul pentru Toți” au fost organizate 
concursuri pentru copii cu ocazia „Zilei 
Copilului” la cros, role, biciclete, șah 
și fotbal. În perioada 27-29 mai, s-a 
desfășurat în Municipiul Vaslui cel mai 
mare Festival internațional de gimnastică și 
dans pentru copii „Prietenia” cu peste 1.000 
de participanți. Au fost organizate la nivelul 
municipiilor Vaslui și Bârlad, în colaborare 
cu Asociația Județeană „Sportul pentru 
toți”, simpozioanele: „Sport și sănătate” 
și „Mișcare pentru sănătate”, unde au 
participat educatori, învățători, profesori, 
elevi și sportivi.
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În județul Vâlcea, crosul „Ziua Olimpică” 
a avut loc la Horezu, unde au participat 
peste 2.000 de persoane provenite din toată 
depresiunea orașului, nu numai din rândul 
elevilor, ci și din alte categorii de tineri de 
diferite profesii.

A.O.R. Vrancea a organizat crosul „Ziua 
Olimpică” pe data de 28 mai în Parcul din 
centrul orașului Adjud. 300 de copii din 
județ s-au înscris la cros. Toți participanții 
au primit tricouri și diplome de participare 
cu însemnele olimpice, iar oficialitățile au 
primit șepci, brelocuri și insigne.



Crosul Național „Ziua Olimpică” – Bacău



CINE:
A.O.R. filiala Bacău cu sprijinul 
C.O.S.R., împreună cu Primăria 
Municipiului Bacău, Consiliul 
Judeţean, I.Ș.J. Bacău, Poliţia 
Rutieră, Jandarmeria şi Serviciul de 
Ambulanţă „Crucea Roșie”

CE:
competiție sportivă dedicată tuturor 
iubitorilor de mișcare

CÂND:
11 iunie

UNDE:
Bacău

REZULTATE:
1.500 de participanți înscriși la 
următoarele categorii de vârstă: 
- 6-9 ani; 
- 10-11 ani; 
- 12-14 ani; 
- 15-19 ani; 
- peste 19 ani (open); 
- peste 40 de ani (veterani).
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Crosul Național „Ziua Olimpică” – Bacău

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic 
şi Sportiv Român a decis atribuirea ediţiei 
naţionale a Crosului „Ziua Olimpică” în 
acest an orașului Bacău. Organizarea aten
tă a acestei acțiunietalon a reprezentat 
prin cipala direcție urmărită în perioada 
pregătitoare, fiind depuse eforturi pentru 
ca toate aspectele legate de logistică, publi
citate şi participare să confere acţiunii dina
mism, rigoare, vizibilitate. Preocuparea 
sus ținută și atentă, din partea tuturor celor 
implicați în organizarea evenimentului, 
a condus la atingerea, în final, a tuturor 
scopurilor asumate. 

Parteneriatul cu principalele instituţii ale 
comunităţii locale a funcţionat foarte bine, 
Primăria Municipiului Bacău, Consi liul 
Judeţean, Inspectoratul Județean Şco lar 
Bacău îndeplininduşi atribuţiile orga ni
zatorice, împreună cu Poliţia Rutieră, Jan
darmeria şi Serviciul de Ambulanţă „Crucea 

Roșie”. Mediatizarea prin afișe răspândite, 
în general, în perimetrul unităților școlare, 
dar și prin implicarea presei scrise şi a 
posturilor locale de radio și televiziune a dat 
rezultatele așteptate. Pe de altă parte, buna 
comunicare și colaborare a filialei Bacău a 
Academiei Olimpice Române (A.O.R.) cu 
școlile din municipiu și din județ a generat 
o mobilizare serioasă și responsabilă, 
microbuzele școlare aducând concurenți de 
pe toată raza județului. Un rol bine definit 
la avut și anunțarea premiilor oferite de 
către Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.), acestea constituind un stimulent 
serios.

Sub aceste premise, desfăşurarea Crosului 
sa caracterizat printrun spirit olimpic de
săvârşit, de fairplay şi toleranţă în sport, 
promovând astfel practicarea sportului și 
exerciţiului fizic de cât mai multe persoane 
de vârste diferite. 
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Crosul sa desfăşurat sâmbătă, 11 iunie, 
cu începere de la orele 10,00. La start au 
fost prezenţi, peste 1.500 de participanţi. 
După intonarea Imnului Olimpic, mesajul 
preşedintelui Comitetului Internaţional 
Olimpic (C.I.O.) a fost citit de către dl prof. 
univ. Radu Ababei – directorul filialei 
A.O.R. Bacău, iar startul a fost dat de către 
campioana olimpică la atletism, Maricica 
Puică (Jocurile Olimpice – J.O. de la Los 
Angeles, 1984). Acțiunea sa bucurat și de 
participarea sportivelor Florica Dospinescu 
(canotaj, J.O. de la Montreal – 1976 și J.O. 
de la Moscova – 1980) și Iulia Negură 
(atletism, J.O. de la Atlanta – 1996).

Pentru a menține spiritul de combativitate, 
organizatorii au împărțit concurenții în șase 
categorii distincte, pornind de la capacitatea 
lor de efort, prin prisma vârstei. Astfel, au 
fost starturi speciale pentru categoriile 69 
ani; 1011 ani; 1214 ani; 1519 ani; peste 19 
ani (open); peste 40 de ani (veterani).

Traseul străbătut de cei peste 1.500 de 
alergători, a variat, în funcție de vârstă, 
între 600 și 2.400 m, urmând axul principal 
al oraşului. Locul de start / sosire, ca și 
întregul parcurs străbătut de concurenți, 
au fost amplasate întro zonă comercială 

extrem de populată, asigurând o vizibilitate 
foarte bună a acţiunii.

Toți concurenţii au primit, înaintea star
tului, tricouri „Olympic Day”.  De asemenea, 
li sa asigurat asistenţă sanitară pe tot par
cur sul competiţiei iar echipajele poliţiei 
rutiere au oprit circulaţia, protejând traseul 
şi, odată cu acesta, securitatea alergătorilor. 
La sosire, fiecare alergător a primit o medalie 
„Olympic Day”, o diplomă de participare din 
partea Comitetului Internațional Olimpic și 
apă îmbuteliată, pentru rehidratare. 

La finalul cursei, primii 3 clasaţi la fiecare 
categorie de vârstă au fost premiaţi de către 
C.O.S.R. cu articole sportive (biciclete, tro
tinete, role, rachete de tenis, seturi de bad
minton).

Pe lângă atmosfera de bucurie tinerească şi 
de promovare în favoarea mişcării fizice în 
aer liber, evenimentul a suscitat interesul 
presei, fiind remarcat întrun număr mare 
de apariţii în presa locală. Se poate afirma 
că, prin evenimentul sportiv din 11 iunie de 
la Bacău, valorile olimpice sau bucurat de 
o diseminare pe măsura prestigiului de care 
se bucură Mişcarea Olimpică în întreaga 
lume.



„Ziua Olimpică” la Șirnea



CINE:
copii și tineri din Șirnea și din 
localitățile vecine, precum Fundata, 
Zărnești, Râșnov, Poiana Mărului, 
Brașov, dar și din orașele Sfântul 
Gheorghe, Voluntari sau București.

CE:
o lecție de Olimpism prin 
organizarea unor activități de 
educație olimpică: „Ștafeta culorilor 
olimpice”, crosul „Ziua Olimpică”, 
„Pentatlonul Olimpic Școlar pentru 
Mileniul III”

CÂND:
23 iunie

UNDE:
satul Șirea, județul Brașov

REZULTATE:
400 de copii și tineri au avut de 
parcurs următoarele distanțe în 
funcție de categorie de vârstă: 
- 1.000 m (categoria 7-10 ani); 
- 2.000 m (11-14 ani); 
- 3.000 m (15-18 ani); 
- 4.000 m (19-30 ani).
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„Ziua Olimpică” la Șirnea

Situat la poalele Munților Piatra Craiului, 
satul Șirnea din județul Brașov ascunde 
multe comori și multe povești. Pornind 
de la principiul lui Pierre de Coubertin, 
pă rintele Olimpismului, conform căruia 
sportul trebuie să aducă „filosofia, calmul, 
sănătatea și mișcarea”, domnul profesor 
Radu Frunteș perpetuează de peste trei 
de ce nii, cu aceeași pasiune, dinamism și 
dăruire, valorile olimpice și imprimă spi
ritul olimpic generațiilor de copii care iau 
trecut pragul.

Încă din anul 1982, în data de 23 iunie, 
domnul profesor Frunteș predă copiilor o 
lecție de Olimpism prin organizarea unor 
activități de educație olimpică: „Ștafeta 
culorilor olimpice”, crosul „Ziua Olimpică”, 
„Pentatlonul Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”, menite să evidențieze importanța 
mișcării fizice pentru a avea o viață sănătoasă 
coroborată cu promovarea valorilor olim
pice care exercită o influență pozitivă asu
pra atitudinii și comportamentului celor 
care participă la astfel de acțiuni.

Manifestările culturalsportive, artistice și 
educative se derulează sub deviza „Bucu
rien duhul păcii”. Acestea se bucură de 
sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român prin Academia Olimpică Română 
(A.O.R.), de suportul oferit de către Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Brașov, 
Primăria Comunei Fundata, Asociația „Pro 
Șirnea” și Școala Gimnazială Șirnea.

Lecția de Olimpism a domnului Radu 
Frun teș, care este și directorul filialei 
Brașov a Academiei Olimpice Române, a 
început disdedimineață, odată cu startul 
tradiționalului velomaraton care sa 
desfășurat între Brașov și Șirnea, cu plecare 
de la benzinăria din Șoseaua Cristianului 
(Brașov) și sosire pe Arena Olimpică 
(Șirnea). 43 de temerari bicicliști, cu vârste 
cuprinse între 15 și 76 de ani, au parcurs cei 
peste 40 de kilometri, fără a face din victorie 

un scop în sine deoarece, așa cum menționa 
Pierre de Coubertin, „Lucrul important în 
viață nu este victoria, ci lupta; nu trebuie 
să învingi, ci să lupți bine”. Ori, principalul 
obiectiv al acestui velomaraton este ca toți 
participanții să încheie cursa împreună, în 
grup compact.

Între timp, la Școala Gimnazială Șirnea 
au sosit copiii și tinerii din sat, dornici să 
participe la crosul „Ziua Olimpică”, cărora 
li sau alăturat cu entuziasm copiii și tinerii 
din localitățile vecine, precum Fundata, 
Zărnești, Râșnov, Poiana Mărului și Bra
șov, dar și din orașele Sfântu Gheorghe, 
Voluntari sau București. Toți participanții 
la cros au purtat tricouri „Olympic Day” și 
sau întrecut pe distanțe diferite, în funcție 
de vârstă, pe un traseu spectaculos, cu sui
șuri și coborâșuri, care traversa pajiști pline 
cu flori, coline înverzite și drumuri rurale. 
Sosirea a avut loc pe Arena Olimpică. 

La linia de sosire participanții la cros au 
avut surpriza și bucuria de a fi întâmpinați 
de Maricica Puică, medaliată cu aur la 
3.000 m și câștigătoarea medaliei de bronz 
la 1.500 m în cadrul Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles din 1984, sosită la Șirnea în 
calitate de invitat special. Aceasta a oferit 
tuturor alergătorilor câte o diplomă și o 
medalie din partea organizatorilor.

La finalul cursei, o micuță alergătoare de 
doar 6 ani, strecurată printre copiii cu vârste 
cuprinse între 7 și 10 ani, venită tocmai de 
la București a întâmpinat dificultăți pe 
dealurile șerpuitoare, neobișnuită cu un 
astfel de traseu sinuos și dificil. Ea a trecut 
linia de sosire printre ultimii și a refuzat 
medalia cu lacrimi în ochi, spunând că 
nu o merită, fiind nemulțumită de locul 
ocupat în economia cursei. Deviza crosului 
este „Învingete pe tine însuți!”, iar marea 
campioană Maricica Puică ia explicat cu 
blândețe că cel mai important lucru este că 
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a reușit să termine cursa, iar acest aspect 
face din ea o învingătoare.

Pe listele de concurs sau înscris în total 400 
de copii și tineri, care au avut de parcurs 
următoarele distanțe: 1.000 m (categoria 
710 ani); 2.000 m (1114 ani); 3.000 m (15
18 ani); 4.000 m (1930 ani). De asemenea, 
cei peste acest prag de vârstă au avut un 
traseu opțional.

„Pentatlonul Olimpic Școlar pentru Mile
niul III” reprezintă un concurs de suflet al 
domnului Radu Frunteș, domnia sa fiind 
inventatorul acestuia în anul 1991. Euritmia 
ceremonialului olimpic original și atmosfera 
de autentic spirit olimpic induce o stare de 
bucurie ce stimulează armonia dintre om și 
natură, moralitatea comportamentului față 
de partenerii de întrecere, dar și dragostea 
pentru frumos și bine.

Competiția, care se adresează copiilor 
din ciclul primar și gimnazial, conține 

trei probe sportive (alergare de viteză 
pe 30 m; săritura în lungime de pe loc; 
aruncarea mingii de baschet cu două mâini 
de deasupra capului), un test de cultură 
olimpică și un număr artistic la alegere 
(care dă posibilitatea copiilor de a se întrece 
prin muzică, dans, poezie, teatru, desen, 
sculptură sau euritmie). Concursul a fost 
extrem de disputat, clasamentele finale, atât 
la fete, cât și la băieți, fiind rezultatul unui 
algoritm specific aplicat fiecărui participant. 
Câștigătorii fazei județene a „Pentatlonului 
Olimpic Școlar pentru Mileniul III” au fost 
desemnați Ana Maria Marin și Valentin 
Afrosinei, ambii de la Școala Generală nr. 
1 din Zărnești, care au reprezentat județul 
Brașov la faza națională a competiției.

Sărbătoarea culturalsportivă, cu conotații 
olimpice, nu putea fi completă fără cere
monialul olimpic, care a fost desfășurat 
conform ritualului antic. Sa aprins flacăra 
olimpică, sa înălțat drapelul olimpic și 
sa citit mesajul președintelui Comitetului 
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Internațional Olimpic, domnul Thomas 
Bach.

Căminul Cultural Șirnea a găzduit o expo
ziție de arte vizuale, cuprinzând afișe și 
fotografii olimpice, desene și picturi înscrise 
în concursul național de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”. 

Și cum sportul se îmbină armonios cu arta, 
„Ziua Olimpică” sa încheiat cu un amplu 
program artistic dedicat Olimpismului 
susținut de ansamblul „Eftimos” al comu
nității elene din Brașov, grupul folcloric „Trei 
Parale”, minigrupul folcloric de la Palatul 
Copiilor Brașov, orchestra de percuție a 

Liceului de Muzică Brașov și minigrupul 
folcloric al Școlii Gimnaziale Fundata, care 
au încântat asistența prin dinamismul și 
energia de care au dat dovadă. 

Șirnea, primul sat turistic din România, 
este un loc de poveste în care păstrarea 
tradițiilor constituie un sistem capabil 
să întrețină solidaritatea umană. Șirnea 
reprezintă singurul loc din România în 
care „Ziua Olimpică” este celebrată an 
de an cu solemnitate, respectând valorile 
fundamentale ale Olimpismului: excelență, 
prietenie și fairplay.
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CONCURSURI TRADIȚIONALE

Concursul naţional de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor”

Concursul naţional de literatură şi jurnalism sportiv 
„Un Condei numit Fair-Play”

Lucrări laureate la faza națională 
„Un Condei numit fair-play”
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Concursul naţional de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor”



CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. în parteneriat cu 
M.E.N.C.Ș., cu sprijinul Solidarității 
Olimpice

CE:
concurs național de arte plastice 
menit să promoveze spiritul și 
valorilor Olimpismului în rândul 
tinerilor talente.  
Se acordă 42 de premii la trei 
categorii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 
ani și 15-18 ani.

CÂND:
concurs organizat anual, faza 
județeană se desfășoară până în 
luna mai, faza națională în luna 
octombrie. 

UNDE:
pe 21 octombrie, Sala Amfiteatru din 
sediul „Casei Olimpice a găzduit Gala 
laureațialor celei de-a XXIV-a ediții.

REZULTATE:
peste 740 de lucrări calificate la 
faza națională din 132 de unităţi 
din învăţământul preuniversitar 
– grădiniţe, şcoli primare şi 
gimnaziale, licee şi colegii din 22 de 
județe



spirit olimpic   

68

Concursul naţional de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor”

Cea de-a XXIV-a ediţie a tradiţionalului 
concurs de arte plastice „Jocurile Olimpice 
în imaginația copiilor” – organizat de că tre 
Comitetul Olimpic și Sportiv Ro mân prin 
Academia Olimpică Română (A.O.R.) în 
parteneriat cu Ministerul Edu ca ției Naționale 
și Cercetării Științifice (M.E.N.C.Ș.) a reunit 
la faza naţională un număr de peste 740 de 
lucrări (desen, pic tu ră, grafică). Acestea au 
fost promovate, în urma procesului de jurizare 
desfăşurat la nivelul judeţelor – procedură în 
care au fost implicați reprezentanți locali ai 
Inspec toratului Școlar Județean, ai Direcției 
Ju de țe ne pentru Sport și Tineret, împreună 
cu membri din conducerea filialei județene a 
A.O.R. 

La faza finală, au promovat lucrări din 22 
de judeţe (Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Brăila, Buzău, Constanța, Cluj, 

Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, 
Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Teleorman, Timiș, 
Tulcea, Vaslui) şi Municipiul Bucureşti. 
Dintre aceste unităţi teritoriale, un număr 
de 14 au avut satisfacţia ca reprezentanţii 
lor să fie distinşi cu premii şi menţiuni. Cât 
despre concurenţii promovaţi de la nivelul 
judeţelor la faza naţională, ei provin din 132 
de unităţi din învăţământul preuniversitar 
– grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, 
licee şi colegii.

Gala laureaţilor şi vernisajul expoziţiei con-
cursului național de arte plastice „Jocurile 
Olimpice în imaginația copiilor” au avut loc 
vineri, 21 octombrie 2016, în Sala Amfiteatru 
din sediul „Casei Olimpice” din Bucureşti. 
Cuvântul de deschidere a fost rostit de către 
doamna Laura Cârlescu Badea – director al 
Academiei Olimpice Române, campioană 
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olimpică la scrimă – care a elogiat aportul 
educativ al manifestării, subliniind 
continuitatea remarcabilă a acesteia şi 
împlinirea, astfel, a spiritului olimpic. În 
același spirit s-a pronunțat, despre valoarea 
şi importanţa evenimentului, doamna 
profesor Mina Maria Rusu, inspector 
general în cadrul Mi ni sterului Educaţiei 
Naţionale și Cercetării Științifice.

În acest an, juriul a avut următoarea com-
ponență: dl prof. Adrian Brăescu – inspector 
general de arte vizuale în cadrul M.E.N.C.Ș 
– preşedinte; dna prof. Cornelia Gherlan – 
artist plastic (membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici), profesor de educație plastică la 
Școala Gimnazială nr. 54 din București; dna 
Silvia Drăghicescu – profesor de educaţie 
plastică; dl Teodor Drăghicescu – profesor 
de educaţie plastică; dna Elena Cioclu – 
pro fesor de educație plastică la Școala Gim-
nazială de Artă „Victor Karpis” din Giurgiu. 
Misiunea acestuia nu a fost deloc uşoară, 
având în vedere nivelul valoric deosebit de 
omogen al lucrărilor prezentate.

În urma aprecierilor şi a deliberărilor, au 
rezultat următoarele clasamente:

Categoria 6 - 10 ani 

• Premiul Special pentru fantezie și culoare: 
CAUCAR JESSICA MARIA, Liceul de 
Arte „Sigismund Toduță”, Deva. Profesor 
îndrumător: POPA IOANA LIANA
• Premiul I: POP AVA, Școala Gimnazială de 
Arte nr. 4, București. Profesor îndrumător: 
IOANA STREINU
• Premiul II: NOROCEA DARIUS-
ANDREI, Școala Generală nr. 1 „Gheorghe 
Tătărescu”, Târgu Jiu. Profesor îndrumător: 
NOROCEA RODICA-ELENA
• Premiul III: PREDA MARIA, Pa la-
tul Copiilor, Galați. Profesor îndrumător: 
BRUMAR MIHAELA
• Menţiune: ALTMAN LORENA, Colegiul 
Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, 
Deva. Profesor îndrumător: OPRIȚOIU 
CORINA DACIANA

• Menţiune: BOGDAN THEODORA MA-
RIA, Școala Gimnazială  nr. 197, București. 
Profesor îndrumător: STĂNCULEA GEOR-
GETA
• Menţiune: ARDELEANU BIANCA, 
Școala Gimnazială  nr. 197, București. Pro-
fesor îndrumător: LUMINIȚA STURZA
• Menţiune: MARIN ȘTEFAN, Școala 
Gimnazială de Arte nr. 1 „Iosif Sava”, 
București. Profesor îndrumător: ELENA 
DĂSCĂLESCU
• Menţiune: CIUBOTARU LAURA, 
Palatul Copiilor, Piatra Neamț. Profesor 
îndrumător: LUCIAN GOGU-CRAIU
• Menţiune: GINGHINĂ ALINA 
ANDREEA, Palatul Copiilor, Galați. 
Profesor îndrumător: BRUMAR MIHAELA
• Menţiune: VOIȘAN BOGDANA, Liceul 
de Arte „Sigismund Toduță”, Deva. Profesor 
îndrumător: LAC LIGIA
• Menţiune: TUDORIE LEVI, Școala 
Gimnazială de Arte „Victor Karpis”, 
Giurgiu. Profesor îndrumător: BĂDĂLĂU 
STELIANA
• Menţiune: SOFICA CEZAR MIHAIL, 
Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”, 
București. Profesori îndrumători: BALTAG 
MIRELA și IȚCOU LAURA
• Menţiune: GHEORGHE FLAVIA, Li-
ceul de Artă „George Georgescu”, Tulcea. 
Profesor îndrumător: PAVEL VIORICA

Categoria 11 - 14 ani 

• Premiul special pentru actualitate: FERA
RIU ALEXANDRA, Colegiul Național de 
Arte „Regina Maria”, Con stan ța. Profesor 
îndrumător: BĂLUȚĂ LORETTA 
• Premiul I: NĂNĂU PAULA ALEXAN
DRA, Liceul de Arte Plastice „Nicolae 
Tonitza”, București. Profesor îndrumător: 
IOANA STREINU
• Premiul II: IERIMA ANA, Școala 
Gimnazială  nr. 7 „Sfânta Maria”,  Timișoara. 
Profesor îndrumător: SUICI DANIEL
• Premiul III: BIRO BORBALA, Liceul 
Vocațional de Artă, Târgu Mureș. Profesor 
îndrumător: CSILLA KUBANDA
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• Menţiune: COREIȘA REBECCA, Cole-
giul Național de Arte „Regina Maria”,  
Con stanța. Profesor îndrumător: LUȚAI 
MIHAELA
• Menţiune: DINCĂ DARIA CRISTIANA, 
Liceul de Artă „Marin Sorescu”, Craiova. 
Profesori îndrumători: DINCĂ MONICA și 
TRUȘCĂ CLAUDIA
• Menţiune: POPA MARIA, Școala Gim-
nazială de Arte nr. 1  „Iosif Sava”, Bucu rești. 
Profesor îndrumător: ELENA DĂSCĂ-
LESCU
• Menţiune: MATEI MIHAI ȘTEFAN, 
Școa la Gimnazială de Arte nr. 1 „Iosif Sa-
va”, București. Profesor îndrumător: ION 
OPRESCU
• Menţiune: CASANGIU MARINA-ELE-
NA, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, 
Vas lui. Profesor îndrumător: ANIȚEI 
SILVIU 
• Menţiune: HUMINIUC NARCISA, 
Școa la Gimnazială nr. 11, Botoșani. Profesor 
îndrumător: GAVRIL ALINA SIMONA
• Menţiune: POPESCU IRINA, Palatul 
Copiilor, Craiova. Profesor îndrumător: 
BOBOC VALENTIN
• Menţiune: ARSU IRINA-ANA, Liceul de 
Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, București. 
Profesor îndrumător: IOANA STREINU
• Menţiune: OLOGU ERIKA, Școala 
Gimnazială nr. 190, București. Profesor 
îndrumător: TĂNASE FLORICA

Categoria 15 - 18 ani

• Premiul special pentru combinația ima-
gistică: LINCĂ STELUȚA, Palatul 
Copiilor, Alexandria. Profesor îndrumător: 
DIACON IOAN 
• Premiul I: PÎRVAN MIRUNA, Colegiul 
Național de Arte „Regina Maria”, Constanța. 
Profesor îndrumător: BĂLUȚA LORETTA
• Premiul II: RĂUCESCU RĂZVAN, Li-
ceul de Arte „Victor Brauner”, Piatra Neamț. 
Profesor îndrumător: ȘTEFAN POTOP 
• Premiul III: TURCULEȚ ANDREI 
CONSTANTIN, Liceul de Arte „Ștefan 
Luchian”, Botoșani. Profesor îndrumător: 
AGAVRILOAE DUMITRU   

• Menţiune: DUMITRAȘCU CĂLIN, 
Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova. 
Profesori îndrumători: ELENA MARINA și 
CIOCOIAȘ IULIA
• Menţiune: SĂFTOIU ȘTEFANIA, Liceul 
de Artă „Marin Sorescu”, Craiova. Profesor 
îndrumător: MĂRGELU LIDIA
• Menţiune: TIMOFTI MIHAELA, Liceul 
de Arte „Ștefan Luchian”, Botoșani. Profesor 
îndrumător: GORDAȘ-DOLHESCU 
GENOVEVA
• Menţiune: NAICĂGRIMIȘTEANU 
AN DREEA, Liceul de Arte „Ștefan Lu-
chian”, Botoșani. Profesor îndrumător: 
AGAVRILOAE DUMITRU
• Menţiune: PENTELESCU CODRUȚA, 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, 
Botoșani. Profesor îndrumător: BOTEZATU 
LOREDANA MARIANA 
• Menţiune: ANGHEL GEORGIANA, 
Colegiul Național „Carol I”, Craiova. 
Profesor îndrumător: OPRIȚA MARIA
• Menţiune: LUNGAN OANA-MARIA, 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, 
București. Profesor îndrumător: LEȚU 
ȘTEFAN
• Menţiune: PAVILIUC ȘTEFAN , 
Liceul de Arte „Ștefan Luchian”, Botoșani. 
Profesor îndrumător: GORDAȘ-
DOLHESCU GENOVEVA
• Menţiune: CIOBĂNESCU ALEXAN
DRA, Palatul Copiilor, Tulcea. Profesor 
în dru mător: BODORIN-BUFTEI ELIDA-
VERONICA
• Menţiune: PRECUP SEBASTIAN, Li-
ceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș. Pro-
fe sor îndrumător: RODICA POP

Laureaţilor le-au fost conferite diplome 
şi premii specifice preocupărilor care i-au 
evidenţiat, constând în materiale de pictură 
şi albume de artă. Profesorii îndrumători au 
primit diplome și materiale inscripționate 
cu însemnele olimpice.

Participanții la festivitatea de premiere 
s-au bucurat de prezența membrilor 
juriului, medaliaţilor olimpici și mondiali 
Alina Sămărghițan Dumitru, Georgeta 
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Andrunache, Laura Cârlescu Badea, Ionela 
Tîrlea și Violeta Beclea Szekely, Narcisa 
Lecușanu, precum și personalităților 
vieţii sportive şi culturale. Lor li s-au 
alăturat reprezentați ai învățământului 
preuniversitar și voluntari ai A.O.R.: 
Mina-Maria Rusu (inspector general de 
limba și literatura română, limbi clasice 
și neoelenă în cadrul M.E.N.C.Ș.), Roxana 
Șulea (profesor de educație fizică și sport, 
Secretar A.O.R. București), Doina Maria 
Sotiriu (profesor de educație fizică și sport, 
Secretar al filialei A.O.R. București Sector 
4), Laura Ițcou (profesor de educație fizică 
și sport, Secretar A.O.R. București Sector 
1), Anita Sterea (membru în Consiliul de 
Conducere al A.O.R.), Arthur Hoffmann 
(Director Onorific al A.O.R.), Laurențiu 
Oprea (inspector de educație fizică și 
sport în cadrul Inspectoratului Școlar al 
Municipiului București – I.Ș.M.B.), Răzvan 
Adrian Călugăreanu (inspector de educației 
fizică și sport în cadrul I.Ș.M.B.), Sergiu 
Gârleșteanu (profesor de educației fizică și 
sport, Secretar al A.O.R. București Sector 

6), Laurențiu Bocioacă (Director al A.O.R. 
București) și Mihnea Bolintineanu (voluntar 
olimpic, director în cadrul Ministerulul 
Transporturilor).

Atmosfera festivă a fost împlinită armonios, 
graţie programului muzical susţinut, cu 
măiestrie, de către elevele Şcolii Gimnaziale 
de Arte nr. 1 „Iosif Sava” din Bucureşti: 
Cătălina Mihalache, Alexandra Săndulescu 
și Mara Pripon, pregătite sub îndrumarea 
doamnelor profesor Ani Marie Paladi și 
Maria Cosma. Interpretele s-au bucurat de 
admiraţia celor prezenţi, primind aplauze 
călduroase şi premii din partea C.O.S.R., 
care au recompensat remarcabilele lor 
prestaţii artistice. 

Concursul din acest an s-a bucurat de 
interesul crescut al copiilor și tinerilor 
privind exprimarea prin desen a propriilor 
idei asupra sportului. Acest fapt este 
confirmat de dublarea numărului de lucrări 
înscrise în concurs și calificate la faza 
națională.



CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. în parteneriat cu 
M.E.N.C.Ș., cu sprijinul Solidarității 
Olimpice

CE:
concurs național de literatură și 
juralism sportiv dedicat elevilor 
din şcoli şi licee, din unităţile de 
învăţământ artistic şi sportiv

CÂND:
concurs organizat anual, faza 
județeană se desfăşoară până în 
luna mai, faza națională în luna 
octombrie. 

UNDE:
pe 28 octombrie, Sala Amfiteatru din 
sediul „Casei Olimpice a găzduit Gala 
laureaților celei de-a XVI-a ediții.

REZULTATE:
peste 450 de lucrări calificate la faza 
națională din 119  învăţământul 
preuniversitar – grădiniţe, şcoli 
primare şi gimnaziale, licee şi colegii



Concursul naţional de literatură şi jurnalism 
sportiv „Un Condei numit Fair-Play”
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Concursul naţional de literatură şi jurnalism 
sportiv „Un Condei numit Fair-Play”

Concursul din acest an s-a bucurat de o 
bună participare a elevilor din teritoriu. 
Sala Amfiteatru a „Casei Olimpice” a 
găzduit Gala laureților care s-a desfăşurat 
pe 28 octombrie, în cadrul unui eveniment 
deosebit. Au fost înregistraţi peste 450 de 
participanţi, din Municipiul Bucureşti şi alte 
22 de judeţe: Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, 
Botoşani, Buzău, Constanța, Covasna, 
Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, 
Ialomiţa, Mureş, Neamț, Satu Mare, Sălaj, 
Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui și Vâlcea. 
Pe plan naţional, au fost promovate lucrări 
provenite de la 119 unități de învățământ 
îndrumate de institutori, învăţători şi 
profesori, creaţii ce au trecut iniţial prin 
jurizarea efectuată la nivelul fazei judeţene.

Câteva aspecte de ordin general: secțiunea 
„Poezie” a înregistrat numărul cel mai mare 
de lucrări înscrise, urmată de „Proză” și 
„Cronică – Reportaj sportiv”. Numărul 
general de lucrări înscrise la nivel regional 
și ulterior calificate la faza națională s-a 
dublat comparativ cu anul trecut. 

Din cadrul ciclului gimnazial au fost 
promovate peste 240 de lucrări, aproape 
jumătate din totalul general. Implicarea 
adolescenţilor, dar şi interesul consecvent 
al factorului educaţional (profesorii de 
limba şi literatura română, precum şi cei 
de educaţie fizică și sport) contribuie la 
această creştere. La nivelul învățământului 
liceal s-au înregistrat peste 125 de lucrări, 
remarcabile prin viziunea adesea originală, 
datorată maturizării care însoţeşte 
îndrăzneala specifică vârstei. Decisive sunt, 
pe lângă talentul copiilor, demersurile 
cadrelor didactice – de la implicarea 
responsabilă la dimensiunea stimulativă 
prin care nişte admirabili dascăli reuşesc 
să consolideze, cu eforturi şi competenţă, o 
tradiţie culturală îmbucurătoare. An de an, 
printre seriile de laureați întâlnim nume, de 
acum, consacrate în acest sens, de profesori 

îndrumători cu care ne face plăcere să ne 
reîntâlnim, an de an, la galele naționale, 
acolo unde sunt prezente însoţind alţi şi alţi 
copii, unul mai talentat ca altul.

Juriul, alcătuit din doamna prof. dr Mina-
Maria Rusu (inspector general de limba şi 
literatura română, limbi clasice și neoelene 
în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale 
și Cercetării Științifice) – preşedinte 
și membrii: doamna Mariana Cheroiu 
(profesor de limba şi literatura română 
la Şcoala Generală nr. 56 din Bucureşti), 
doamna Alexandra Mocanu (profesor 
de limba și literatura română la Colegiul 
Na țional „Alexandru Ioan Cuza” din 
Alexandria și inspector de specialitate la 
In spec toratul Școlar Județean Teleorman), 
domnii Sorin Marian Rusu (jurnalist sportiv 
la TV Digi Sport) şi Bogdan Burileanu 
(scriitor, membru în Consiliul de conducere 
al Academiei Olimpice Române, expert 
C.O.S.R.), a stabilit următoarele ierarhii:

Secţiunea „Poezie”, 
categoria 7-10 ani

Premiul I: STANCU DAVID, Școala 
Gimnazială nr. 197, București. Profesor 
îndrumător: STĂNCULEA GEORGETA 
• Premiul II: IORDACHE IUSTIN, Școala 
Gimnazială nr. 197, București. Profesor 
îndrumător: IORDACHE ELISABETA
• Premiul III: MĂRGĂRIT ALEXIA, 
Școala Gimnazială Balinț, Timiș. Profesor 
îndrumător: KRISTOF MIHAELA
• Menţiune I: DOAMNA MARIA-
TEODORA, Școala Gimnazială „Diaconu 
Coresi”, Fieni. Profesor îndrumător: 
DOAMNA NICOLETA-IONELA
• Menţiune II: ONOFREI GABRIELA, 
Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, 
Bârlad. Profesor îndrumător: PORUMB 
MARIA
• Menţiune III: CISMARU THEODOR-
ALEXE, Colegiul Național „Frații Buzești”, 
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Craiova. Profesori îndrumători: ANA 
GHINEA și SZUCS ANA-MARIA
• Menţiune IV: ȚIOLAN MARIA 
VICTORIȚA, Liceul Tehnologic Feldru, 
Bistrița-Năsăud. Profesor îndrumător: 
BINDEA ANA-MARIA
• Menţiune V: IORDACHE ANTONIA, 
Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”, 
Craiova. Profesor îndrumător: CĂRĂVAN 
ELENA

Secţiunea „Poezie”, 
categoria 11-14 ani 

• Premiul I: SALVAN VASILICĂ 
DUMITRU, Școala Gimnazială nr. 1 Rebra, 
Bistrița-Năsăud. Profesor îndrumător: 
MUREȘAN NICOLETA
• Premiul II: CHIRIAC ALINA-IOANA, 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, 
Ipotești. Profesor îndrumător: CREȚU 
GABRIELA

• Premiul III: LĂZĂREANU 
ALEXANDRA, Școala Gimnazială 
„Constantin Parfene”, Vaslui. Profesor 
îndrumător: ELENA ALEXA
• Menţiune I: VARVARI RALUCA-
MIHAELA, Liceul Tehnologic Feldru, 
Bistrița-Năsăud. Profesor îndrumător: 
SUIA ADELA-SIMONA
• Menţiune II: NEGUȘ IOANA, 
Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, 
Câmpulung Muscel. Profesor îndrumător: 
HOROBEANU GABRIELA
• Menţiune III: OLARIU IULIAN, Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu”, Ipotești. 
Profesor îndrumător: CREȚU GABRIELA
• Menţiune IV: ANDREI BIANCA, Școala 
Gim nazială nr. 2, Videle, Teleorman. Pro-
fesor îndrumător: CRISTINA CĂPĂȚÎNĂ
• Menţiune V: BERENDE VASILICA, Li-
ceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”, Ma ie ru. 
Profesor îndrumător: HĂDĂRĂU CRIS-
TINA
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Secţiunea „Poezie”, 
categoria 15-18 ani

• Premiul I: DRAGOMIR MARIA-
GABRIELA, Colegiul Național „Frații 
Buzești”, Craiova. Profesori îndrumători: 
COJOCĂREANU GABRIELA și CIOC 
AURELIA
• Premiul II: IFTENE MĂLINA, Colegiul 
Național „Cuza Vodă”, Huși. Profesor 
îndrumător: GHIȚĂ-ENACHE STELA
• Premiul III: TECIULESCU MIHAI, 
Palatul Copiilor Pitești. Profesor 
îndrumător: GRIGORE MIHAELA 
• Menţiune I: SIDOR CRISTIAN, Liceul 
de Arte „Corneliu Baba”, Bistrița. Profesor 
îndrumător: TODORAN LAURA
• Menţiune II: ILIUȚĂ ADINA, Liceul 
Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, 
Dăbuleni. Profesor îndrumător: ZARIA 
ALINA-MARIANA
• Menţiune III: MODAN TIBERIU, Școala 
Profesională Specială Craiova. Profesor 
îndrumător: BRAN GABRIELA
• Menţiune IV: LANG CRISTINA-
AMALIA, Colegiul Sportiv „Nadia 
Comăneci”, Onești. Profesor îndrumător: 
TEUȘANU CORINA-ELENA
• Menţiune V: ROTARU VINTILĂ 
DENISA, Liceul Tehnologic „Oltchim”, 
Râmnicu Vâlcea. Profesor îndrumător: 
PANĂ M. TIBERIU

Secţiunea  „Cronică-Reportaj 
sportiv”, 

categoria 7-10 ani

• Premiul I: BUSUIOC STELIAN 
MARIAN, Școala Gimnazială nr. 197, 
București. Profesor îndrumător: COJOCIA 
ELENA
• Premiul II: TEODORESCU LUCA 
NICOLAE, Școala Gimnazială nr. 197, 
București. Profesor îndrumător: COJOCIA 
ELENA
• Premiul III: GHEORGHIU NICHOLAS, 
Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, 
Bârlad. Profesor îndrumător: PORUMB 
MARIA 

• Menţiune I: ILIE DIANA MARIA, 
Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva. 
Profesori îndrumători: MANE IRINA și 
EDU LUMINIȚA
• Menţiune II: TRIȘTIU RADU IONUȚ, 
Școala Gimnazială nr. 197, București.  
Profesor îndrumător: COJOCIA ELENA
• Menţiune III: MANEA ADRIAN 
ALEXANDRU, Colegiul Tehnic 
„Transilvania”, Deva. Profesor îndrumător: 
TRIF GABRIELA
• Menţiune IV: STEFANACHE MARIO, 
Colegiul Național „Emil Racoviță”, 
București. Profesor îndrumător: BĂRBUȚ 
RAMONA

Secţiunea Cronică-Reportaj sportiv”, 
categoria 11-14 ani 

• Premiul I: BRUMARU GEORGIANA, 
Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, 
Câmpulung Muscel. Profesor îndrumător: 
BIȚAN ANGELA
• Premiul II: IRIMIA DIANA-NICOLA, 
Școala Gimnazială „Constantin Parfene”, 
Vaslui. Profesor îndrumător: ELENA 
ALEXA
• Premiul III: OLTEANU MARIA-
VALENTINA, Școala Gimnazială „Mircea 
Eliade”, Craiova. Profesor îndrumător: 
GHIȚĂ OTILIA
• Menţiune I: LUCA ALINA IOANA, 
Școala Gimnazială „Traian”, comuna Cerna, 
Tulcea. Profesor îndrumător: TRANULEA 
VASILE
• Menţiune II: HOȘBOTĂ MIHAELA-
MĂDĂLINA, Colegiul Național „Frații 
Buzești”, Craiova. Profesori îndrumători: 
CISMARU MARIA NICOLETA și SZUCS 
ANA-MARIA
• Menţiune III: FURDIU DRAGOȘ-
ȘTEFAN, Școala Gimnazială „Traian”, 
Pitești. Profesor îndrumător: ISACOVICI 
GABRIELA
• Menţiune IV: SPÎNU MARIA-
ALEXANDRA, Școala Gimnazială nr. 
29 „Mihai Viteazul”, Constanța. Profesor 
îndrumător: GUGUȘ CARMEN
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• Menţiune V: TALPALARU MATEI, 
Școala Gimnazială „Constantin Parfene”, 
Vaslui. Profesor îndrumător: ELENA 
ALEXA

Secţiunea Cronică-Reportaj sportiv”, 
categoria 15-18 ani 

• Premiul I: ROTĂRIȚA ANDREEA, 
Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Deva. 
Profesor îndrumător: ADRIANA VLAD
• Premiul II: BUCUR GEANINA, Liceul 
Teoretic „Gh. M. Murgoci”, Măcin, Tulcea. 
Profesor îndrumător: TIHANOV LIVIA
• Premiul III: NEACȘU TEODORA 
ELENA, Colegiul Național „Zinca Golescu”, 
Pitești. Profesor îndrumător: ZGREABĂN 
EUGENIA
• Menţiune I: COSTACHE ȘTEFAN, 
Palatul Copiilor Pitești. Profesor 
îndrumător: GRIGORE MIHAELA
• Menţiune II: BOMPA VLAD, Liceul 
cu Program Sportiv Botoșani. Profesor 
îndrumător: SOFIAN DIANA
• Menţiune III: DUMITRA CLAUDIA, 
Liceul Tehnologic „Pucioasa”, Dâmbovița. 
Profesori îndrumători: DIACONESCU 
GHEORGHIȚA și  ARJAN LAURENȚIA
• Menţiune IV: ȚONE LORENA, 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, 
Alexandria. Profesor îndrumător: MOCANU 
ALEXANDRA
• Menţiune V: SFEATCU NICOLETA, 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, 
Alexandria. Profesor îndrumător: MOCANU 
ALEXANDRA

Secţiunea „Proză”, 
categoria 7-10 ani

• Premiul I: BOBOCICĂ RIANA MARIA, 
Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova. 
Profesori îndrumători: BOIANGIU-
DIACONU VIORICA și  TRUSCA CLAUDIA
• Premiul II: STOICA PETRU, Școala 
Gimnazială nr. 197, București. Profesor 
îndrumător: STĂNCULEA GEORGETA 
• Premiul III: TRANULEA ANDREEA, 
DARIA Școala Gimnazială „Panait Cerna”, 

comuna Cerna. Profesor îndrumător: 
TRANULEA VASILE
• Menţiune I: ALUPEI ȘTEFANIA 
TEODORA, Școala Gimnazială nr. 
197, București. Profesor îndrumător: 
STĂNCULEA GEORGETA
• Menţiune II: IONESCU TEODOR 
AMILCAR, Școala Gimnazială nr. 197, 
București. Profesor îndrumător: COJOCIA 
ELENA
• Menţiune III: RADU DAVID, Colegiul 
Național „Emil Racoviță”, București. 
Profesor îndrumător: BĂRBUȚ RAMONA
• Menţiune IV: COSTEA ALBERT, Școala 
Gimnazială nr. 197, București. Profesor 
îndrumător: STĂNCULEA GEORGETA
• Menţiune V: CIURCĂU SIMI, Liceul 
Tehnologic Feldru, Bistrița-Năsăud. 
Profesor îndrumător: BINDEA ANA-
MARIA

Secţiunea „Proză”, 
categoria 11-14 ani

• Premiul I: MIHALCENCU ANDREI, 
Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea. 
Profesor îndrumător: MATEI ANA-
GABRIELA
• Premiul II: CACENCU CRISTIANA, 
Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea. 
Profesor îndrumător: MATEI ANA-
GABRIELA
• Premiul III: NEDELCU EVA-
ANTONIA, Școala Gimnazială nr. 112, 
București. Profesor îndrumător: NEDELCU 
IONICA
• Menţiune I: MICLĂUȘ LOUISA, 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, 
Bacău. Profesor îndrumător: MANOLACHI 
IONELA
• Menţiune II: SABOU CRISTIANA, 
Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, 
Zalău. Profesor îndrumător: IACOB DIANA 
LAURA
• Menţiune III: FILIPACHE MARIA, 
Școala Gimnazială nr. 3, Slobozia. Profesor 
îndrumător: PETRANICI DIANA
• Menţiune IV: MOLDOVEANU 
MIRUNA, Școala Gimnazială „Gheorghe 
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Lazăr”, Zalău. Profesor îndrumător: IACOB 
DIANA LAURA
• Menţiune V: PECZER ANDREEA, 
Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, 
Zalău. Profesori îndrumători: MOCUȚIU 
LOREDANA și PRODAN VASILE

Secţiunea „Proză”, 
categoria 15-18 ani

• Premiul I: BEJAN ESTERA, Colegiul 
Național „Cuza Vodă”, Huși. Profesor 
îndrumător: GHIȚĂ-ENACHE STELA
• Premiul II: GROZA ANA, Liceul 
Tehnologic „Oltchim”, Râmnicu Vâlcea. 
Profesor îndrumător: ACHIM MANUELA 
IOANA
• Premiul III: HRAPȘA NAOMI Colegiul 
Național „Cuza Vodă”, Huși. Profesor 
îndrumător: GHIȚĂ-ENACHE STELA
• Menţiune I: GHEORGHIU IULIANA, 
Colegiul Național „Cuza Vodă”, Huși. 
Profesor îndrumător: GHIȚĂ-ENACHE 
STELA
• Menţiune II: BENEA LAURA, Colegiul 
Național „Cuza Vodă”, Huși. Profesor 
îndrumător: GHIȚĂ-ENACHE STELA
• Menţiune III: CÎRSTEA MĂDĂLINA, 
Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, 
Pitești. Profesori îndrumători: PETRICĂ 
MARIA și  DINCULESCU SIMONA
• Menţiune IV: VIDREAN BIANCA 
DENISA, Colegiul Național „C. D. Loga”, 
Timișoara. Profesor îndrumător: COSTEA 
CORINA-LUCIA
• Menţiune V: BĂLĂ IOANA-
ALEXANDRA, Colegiul Național „Frații 
Buzești”, Craiova. Profesori îndrumători: 
COJOCĂREANU GABRIELA și CIOC 
AURELIA

Premiul special acordat unui participant 
legitimat la un Club Sportiv care a obţinut 
performanţe sportive, indiferent de cate go-

ria de vârstă la care a participat i-a revenit 
elevei GEORGESCU IRINA-MARIA de 
la Școala Gimnazială „Traian”, Craiova – 
profesor îndrumător: TOMA DANIELA.

Toţi laureaţii au primit, din partea Comi-
tetului Olimpic şi Sportiv Român, diplome 
de merit şi premii constând în cărţi – apa-
ri ţii editoriale de ultimă oră, adecvate 
tematic preocupărilor lor literare. Profesorii 
îndrumători au fost și ei recompensați 
cu diplome și materiale inscripționate cu 
însemnele olimpice.

Au fost prezenți, înmânând premii, meda-
liații olimpici Georgeta Andrunache, 
Dorin Alupei, Violeta Beclea Szekely și 
Ionela Tîrlea cărora li s-au alăturat vo-
lun tari ai Mișcării Olimpice românești 
precum și reprezentanți ai învățământului 
preuniversitar și universitar: Anita Sterea 
(membru în Consiliul de Conducere al 
A.O.R.), Simona Pârvu (Inspector de limba 
și literatura română, I.Ș.J. Dolj), Laurențiu 
Oprea (Inspector de Educație Fizică și Sport, 
I.Ș.M.B.), Laurențiu Bocioacă (Director 
A.O.R. București) și Mihai Milu (Director 
A.O.R. Dolj).

Dimensiunea cultural-artistică a acţiunii 
a fost armonios completată prin prezenţa 
elevelor de la Şcoala Gimnazială de Arte 
„Iosif Sava” din Bucureşti – Cătălina 
Mihalache, Ana Maria Stavri și Mara 
Pripon. Sub îndrumarea profesorilor Ani 
Marie Paladi și Maria Cosma, acestea au 
susținut un atractiv program muzical. 

Gala laureaţilor a concursului național de 
literatură și jurnalism sportiv „Un Condei 
numit Fair-Play” a constituit, ca de fiecare 
dată, un moment deopotrivă de interesant 
şi emoţionant pentru toţi cei prezenţi.
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Lucrări laureate la faza națională 
„Un Condei numit fair-play”

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 7-10 ani – PREMIUL I 

Elev: Stelian - Marian Busuioc 
Școala Gimnazială nr. 197, București 
Profesor îndrumător: Elena Cojocia

UN MECI DE FOTBAL

Bună ziua și bine v-am găsit dragi 
telespectatori! Sunt crainicul de televiziune 
Andrei Tibilichi și vă anunț că azi joacă 
echipa Șoimilor versus echipa Vulturilor! Va 
fi un meci palpitant! Uitați, deja a început 
meciul! Balonul se află la șoimul 9, care îi 
driblează pe vulturul 2, 4 și 6. Ajuns singur 
cu portarul și... incredibil! A ratat în minutul 
19, șoimul 9 singur cu portarul. A obținut 
totuși un corner, pe care îl bate șoimul 6. 
Acesta dă o pasă bună la cap pentru șoimul 
1, care dă bară și apoi a ieșit doar un out de 
poartă. Ce ocazie mare! Posesia ajunge la 
vulturul 3, care îl driblează pe șoimul 5, dar 
pierde mingea la șoimul 8. Acesta încearcă 
un șut din depărtare, de la 45 m și mingea 
intră în poartă. Este goooooooooooooooool
lllllllllllll! Șoimul 8 a dat gol! Ce gol frumos! 
În minutul 44, echipa Șoimilor conduce 
cu 1-0 echipa Vulturilor! Acum este pauză, 
stimați telespectatori!

După 15 minute de pauză, crainicul de 
televiziune a început să vorbească iar:

Se pare că Vulturii au început în forță 
și, până la urmă, a dat gol vulturul 7. 
Gooooooooollllllll! Ce gol frumos! În 
minutul 86, vulturul 7 a dat gol! Echipa 
Șoimilor 1-1 Echipa Vulturilor. Se pare că în 
minutul 90, șoimul 9 îl faultează pe vulturul 
11. Acesta îi cere scuze și îi dă mâna, ca să 
se ridice! Ce fair-play a fost! Arbitrul fluieră 
sfârșitul meciului. S-a terminat 1-1. Ce meci 
palpitant! Stimați telespectatori, mă bucur 
că ați fost alături de mine la acest meci 
spectaculos! La revedere!

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 7-10 ani – PREMIUL II 

Elev: Luca Nicolae Teodorescu 
Școala Gimnazială nr. 197, București 
Profesor îndrumător: Maria Porumb

FINALA DINTRE 
BRAZILIA ȘI GERMANIA

Bună seara, dragi telespectatori! Eu sunt 
Teodorescu Luca Nicolae, comentatorul 
finalei olimpice de la Rio de Janeiro dintre 
Germania și Brazilia. Iată că acum intră și 
jucătorii pe teren, ținându-se de mână cu 
copiii talentați la fotbal. Începe meciul! 
Müller îi dă pasa lui Lewandowski, iar acesta 
șutează la poartă, fără foarte multe șanse de 
gol. Brazilia începe atacul. Ei joacă în unu 
doi și aduc rezultate! Goool! Ce bijuterie 
braziliană în minutul 2! Urmează o serie 
de atacuri ale echipei braziliene la poarta 
echipei germane. Neymar face o cursă de 
unul singur și îi centrează lui Ronaldinho. 
Acesta prinde un șut bun în direcția porții, 
dar este faultat grav în careul de 16 metri. 
Arbitrul indică, fără ezitare, lovitură de la 11 
metri. Se îndreaptă spre lovitură Robinho, 
care a lovit foarte puternic, dar a refuzat 
să intre în poartă. După repunerea mingiei 
în joc urmează mai multe valuri de atacuri 
la poarta Braziliei. În jumătatea de teren 
a echipei braziliene, jucătorii germani nu 
reușesc să păstreze balonul. Urmează câteva 
atacuri tăioase ale adversarilor lor. Cel mai 
bun jucător al echipei Braziliei, Neymar, 
este îndepărtat de pe teren pentru că a fost 
lovit de Ozil. Arbitrul dictează eliminarea 
lui din joc. Iată, la pauză, scorul este de 1-0 
pentru Brazilia! Începe repriza a doua! Au 
loc combinații superbe ale echipei germane, 
dar fără șanse de gol. Fotbaliștii germani 
ratează un penalty, iar Ronaldinho trimite 
o lovitură mult peste poartă. În urma unui 
dribling reușit Robinho bine plasat, trage 
spre poartă și gooolll! Soarta partidei este 
iată decisă în favoarea Braziliei. Tribunele 
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iau „foc”, dar apărarea braziliană este 
pregătită, iar atacurile germane devin din ce 
în ce mai slabe. Astfel, echipa Braziliei a mai 
adăugat încă o victorie la istoria glorioasă a 
acestei echipe.

Dragi telespectatori, vă mulțumesc și 
bucurați-vă de fotbal!

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 7-10 ani – PREMIUL III 

Elev: Nicholas Gheorghiu 
Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, Bârlad, Vaslui 

Profesor îndrumător: Maria Porumb

ÎNCĂ O MEDALIE ALĂTURI DE 
COLEGII MEI DE LA „MYIAGI 

DOJO” BÂRLAD

Este recunoscut faptul că Bârladul nu se 
dezminte în ceea ce privește activitatea 
sportivă și frumoasele rezultate obținute la 
diferite competiții.

Astfel se face că, eu un băiețel de șapte ani, 
alături de colegii mei de la Clubul de Arte 
Marțiale „Myiagi Dojo”, am reușit să ne 
menținem în continuare printre cei mai în 
formă luptători din județ și chiar din țară.

Recent am participat, alături de cei mai 
buni colegi, la Cupa „Shin Do” la Kempo, 
organizată de Clubul „Shin Dojo” din 
București, la Sala Apollo.

La sfârșitul competiției am reușit să 
adăugăm la rezultatele de până acum încă 
opt medalii de aur, opt de argint și nouă de 
bronz.

Este un rezultat care aduce cinste orașului 
nostru, clasarea pe locul trei la o astfel de 
competiție este pentru noi un vis devenit 
realitate.

Mă simt foarte mândru că am reușit să 
particip la una din competițiile cele mai 
puternice de profil din țară, care anual 
reunește luptători de mare valoare și 

extrem de bine pregătiți și să obțin o 
medalie, contribuind astfel la îmbunătățirea 
palmaresului.

Îmi doresc ca pe viitor antrenorul meu, 
sensei Gabriel Manta, să mă învețe toate 
tehnicile pentru ca bârlădenii să fie mândri 
de mine, cum sunt mândri de mare sportivă 
a gimnasticii românești, Andreea Răducan.

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 11-14 ANI – PREMIUL I 

Elev: Brumaru Georgiana 
Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, 

Câmpulung,  Argeș 
Profesor îndrumător: Angela Bițan

ÎNGERI FĂRĂ ARIPI

„Viața este o competiție care trebuie 
câștigată. La start toți competitorii pleacă 
cu șanse egale, dar alergătorul care iese 
primul din pluton dă tonul, ridică ștacheta 
și îi obligă pe ceilalți să țină ritmul”.

Dar ce se întâmplă atunci când viața taie 
aripile unui înger încă de la început? Se 
mai poate numi atunci egalitate? Suntem 
într-o competiție continuă în a fi noi acel 
„alergător”. Cu toții ne dorim „câștigul” 
în viață, dar oare suntem noi cu adevărat 
învingători atâta timp cât nu privim în 
spate, la adevăratele valori, acei „îngeri 
fără aripi”? Suntem lăudați și ridicați pe 
podium în goana după felicitări și aplauze, 
atunci când câștigăm. Pentru că noi putem, 
avem puterea de a alerga, de a ne juca, de a 
fi liberi. Totul constă în credință, voință și 
devotament. Aici, noi suntem egali și totuși 
nu suntem mulțumiți de aceste „daruri”. 
Însă ei? Ei nu au aceste șanse egale din 
momentul în care pășesc în acest drum al 
vieții și totuși ei văd lumea altfel. Prin ochii 
lor, fiecare pas, fiecare gură de aer este un 
dar, o binecuvântare. Prin ochii lor, lumea 
este un loc mai bun decât cum o vedem 
noi. Au un suflet mai bun și o gândire 
mai pozitivă ca noi, iar din punctul meu 
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de vedere, aceasta este reușita în viață, cu 
adevărat.

Copiii cu dizabilități sunt eroii din povestea 
mea. Comunitatea de „îngeri fără aripi” 
care au reușit în viață prin devotament 
și credință. Ei sunt adevărații fair-play 
în acest joc al vieții. Sportul părea un 
capitol imposibil pentru ei, transformând 
imposibilul în ceva normal, însă noi nu-i 
vedem, nu-i observăm, deoarece fac să pară 
totul ușor, în timp ce în spatele aparențelor 
este multă muncă și un imens efort.

Andrei este unul dintre „îngerii cu aripi 
tăiate”. Nu mai poate zbura, însă un scaun 
cu două roți îl ajută, dându-i în continuare 
senzația de zbor. Sportul este un element 
esențial în viața sa. Cam greu de crezut, 
însă credința și devotamentul l-au dus pe 
culmile succesului. Micul erou nu se plânge 
de „defectul său”, ci ca un adevărat fair-
play luptă în continuare pentru visul său. 

Consider că, pentru cei ca el „lupta” este ca 
și câștigată. Pentru mine, ei sunt „alergătorii 
care au ieșit primii din pluton”. Am fost 
inspirată de optimismul și credința în visul 
său, devenind un model pentru mine.

Numai în momentul în care îi vom observa 
mai mult pe acești luptători, vom putea 
afirma că suntem egali.

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 11-14 ANI – PREMIUL II 

Elev: Diana - Nicola Irimia 
Școala Gimnazială „Constantin Parfene”, Vaslui 

Profesor îndrumător: Elena Alexa

UN MECI DE FINALĂ ÎN OPTIMI

„Meciul acesta este o provocare pentru 
mine”, a spus Simona înainte să intre pe 
teren, în optimile turneului US Open de la 
New York din 2015. Și-a luat-o chiar așa. 
Concentrată, hotărâtă, cu un plan pe care 
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l-a executat perfect. Cu toate că și-a pierdut 
serviciul, încă din primul game, Simona a 
arătat prospețime și multă luciditate.

După ce a fost condusă cu 1-0, ea a reușit 
patru game-uri consecutive. Unul dintre 
momentele importante a fost în game-ul al 
patrulea, când a reușit să convertească în 
punct a cincea minge de break.

A deschis unghiurile, a împins-o pe Victoria 
dincolo de linia de fund, iar forehandul i-a 
funcționat de minune. Simona a fost mai 
agresivă, ea reușind în prima fază a partidei 
12 lovituri direct câștigătoare, față de 4 ale 
fostului lider mondial.

În setul al doilea bătălia s-a ascuțit, Simona 
a făcut pasul înapoi, în timp ce Azarenka a 
devenit mai agresivă. Dubla câștigătoare de 
la Australian Open a condus cu 3-0, apoi cu 
5-3. A servit pentru set, dar n-a reușit să-l 
pună în dreptul său. În game-ul următor, 
românca nu a mai izbutit să servească la fel 
de bine și s-a ajuns în decisiv.

Înainte ca ploaia să vină s-au jucat trei 
game-uri intense, în care Simona a avut 
șase mingi de break în cele două game-uri 
de serviciu ale adversarei. A fost condusă cu 
2-0, dar a revenit, a făcut 2-1 și conducea cu 
40-15 în game-ul al patrulea.

Ploaia și-a făcut loc, întâi timid, dar apoi 
s-a dezlănțuit, trimițându-le la vestiare pe 
cele două jucătoare. Simona a fost cea care a 
ieșit mai puternică după pauza de aproape o 
oră. Și-a regăsit agresivitatea din primul set 
și a reușit să facă break în cel de-al șaptelea 
game.

Apoi a făcut 5-3. Azarenka a dus scorul la 
5-4. A fost tensiune pe propriul serviciu. 
S-a ajuns la 30-30, însă Simona a fost mai 
tare și s-a calificat pentru prima oară în 
semifinale la New York.

Simona Halep a fost extrem de bucuroasă la 
finalul partidei cu Victoria Azarenka. Nu o 

mai învinsese până acum pe jucătoarea din 
Belarus. „A fost foarte greu. Nu știu de unde 
am găsit energia să revin în decisiv. Am 
jucat cel mai bun tenis al meu la începutul 
meciului și spre finalul lui. În setul al doilea 
am făcut un pas înapoi, m-am simțit un 
pic obosită, dar pauza m-a ajutat”, a spus 
Simona la final.

Ea le-a mulțumit spectatorilor, dar și Nadiei 
Comăneci, care a venit să o susțină. Chiar 
dacă a purtat un bandaj pe coapsa stângă, 
românca a părut că nu e deranjată de 
accidentarea de la meciul din optimi. Pentru 
Halep este a treia prezență în semifinalele 
unui turneu de Mare Șlem, după Roland 
Garros și Wimbledon 2014.

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 11-14 ANI – PREMIUL III 

Elev: Maria-Valentina Olteanu 
Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Craiova, Dolj 

Profesor îndrumător: Otilia Ghiță

LUMEA CAMPIONILOR....
O LUME A DĂRUIRII ȘI A 

SACRIFICIULUI

Campionii nu se nasc în sălile de sport. 
Campionii sunt făcuți din ceea ce au mai 
adânc sădit în ei: o dorință, un vis, o 
chemare. Pasiunile redau emoții, emoțiile 
nasc victorii. Sportul te învață să câștigi 
cinstit. Tot sportul te învață să pierzi în 
mod demn. Prin urmare, sportul te învață 
de toate - te învață ce este viața. El nu te 
clădește să ajungi doar un simplu campion, 
ci te ajută să fii campion pentru viață.

Sportul funcționează precum un ceas 
elvețian: perfect, cu fiecare rotiță la locul 
ei, cu autoreglare, fără să fie ajutat de un 
ceasornicar. Este normal să fim alături 
de cei care-l practică, să credem în ei și 
să-i susținem în drumul adeseori greu și 
obositor, dar atât de frumos către victorie! 
Și chiar dacă nu sunt mereu victorii, sunt 
experiențe și ambiții din ce în ce mai mari. 
Unii consideră că sunt sacrificii. Noi le 
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numim dovezi de iubire, de dăruire, de 
dorință de a ajunge în vârful piramidei. Iar 
în momentul în care ai ajuns acolo, trebuie 
să știi să te menții, să muncești înzecit, să 
nu lupți doar cu adversarii, ci să fii propriul 
tău concurent.

Pe sportivi viața îi învață să se descurce 
singuri, să construiască cu propriile forțe, 
pas cu pas, un vis al campionilor, care 
se împlinește, încetul cu încetul, și care 
reușește să devină și visul altora. E totul 
frumos când vezi curgând medalie după 
medalie. Dar câte eforturi și câte demersuri 
sunt pentru a ajunge la o competiție de rang 
internațional?

Adevărații campioni nu știu ce este 
înfrângerea, iar mai devreme sau mai târziu, 
cu toții au gustat din esența unui alt rezultat 
decât victoria. La sportul de performanță 
nu există înfrângeri, există doar antonimul 
victoriei, există un alt sentiment, doar 
atât. Orice înfrângere te întărește. Mai 
importante sunt eșecurile, decât victoriile. 
Ele te ajută să rămâi mereu concentrat, să 
nu dezertezi. Esențial este să știi să pierzi, 
să dai dovadă de fair-play. Eșecul face parte 
din sport așa cum face parte și din viață. 
„Experiența este ceea ce primești atunci 
când nu primești ceea ce îți dorești”, spunea 
înotătorul american Tom Shields.

Într-o lume care vrea să fie din ce în ce mai 
comodă, în care totul se dorește a fi mai 
ușor, campionii îmbrățișează ceva de care 
toată lumea fuge: sacrificiul...prin care 
dovedesc iubire, constant, zi de zi, până 
când devin sportivi de performanță. Chiar 
dacă pierd o bătălie sunt conștienți că nu 
au pierdut toată lupta. Pentru a fi campion 
trebuie să îți lași amprenta asupra lumii, să 
rămână ceva în urma ta.

Cel care trece peste dureri, frustrări și 
obstacole și merge mai departe, devine mai 
bun și se apropie de scopul său. Astfel, de 
fiecare dată când sunt demoralizați, trebuie 
să vadă o oportunitate în asta. Oportunitatea 

de a se distanța de ceilalți și de a-i ajuta 
pe cei demoralizați. Așa cum, de fiecare 
dată când sunt relaxați, trebuie să vadă o 
amenințare în asta, pentru că adversarii lor 
poate nu sunt.

În performanță există litere care au o 
semnificație aparte, doi „R”. Recordul și 
Rutina.

Mulți fac același lucru, zi de zi, doar pentru 
că așa s-au obișnuit. Deseori, apare senzația 
că irosesc timpul fără rost. Dar, atunci când 
fac același lucru zi de zi, cu un obiectiv măreț, 
având o motivație deosebită, clar definită, 
atunci rutina capătă brusc alt sens. Rutina 
devine drumul fără de care scopul nu poate 
fi atins. Rutina este „calea palpabilă” de a-și 
îndeplini visul. Important este să aibă un 
ideal. Să își înceapă drumul și să facă un pas 
în fața celorlalți. Și să nu se întoarcă, doar să 
se uite din când în când înapoi. Sentimentul 
pe care îl oferă momentul în care se uită în 
spate și văd de unde au început și unde au 
ajuns, e ușor incredibil, pentru că știu că au 
pornit cu un vis măreț. Și când se văd pe 
drumul spre succes, poate departe de capăt, 
dar în același timp foarte departe de unde 
erau la început, apare o motivație în plus.

Pentru învingători viața merge înainte după 
orice eșec, în curgerea ei banală, întreruptă 
din când în când de dureri nesfârșite și 
fericiri pasagere. Adevărații campioni 
reușesc să aducă o mai mare bucurie într-
un ocean de tristețe. 

Ei cuceresc lumea prin sacrificiu, 
devotament și cu „un munte de ambiție”. 
Sportul naște campioni, dar pentru asta 
e nevoie de mii de ore de antrenamente 
istovitoare, de multă dăruire și iubire pe 
care o dovedesc printr-o ambiție de fier.

Timpul este prea lent pentru cei care 
așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, 
prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt 
pentru cei care sărbătoresc, dar, pentru cei 
ce iubesc, timpul este o eternitate. Pentru 
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cei care iubesc ceea ce fac, timpul nu se știe 
când și unde a început, dar nici când și unde 
se va termina.

Campionii învață să creadă și să spere 
în visul lor. Prin mici dovezi de iubire, 
esențiale în drumul lung și anevoios, dar 
uneori atât de frumos către victorie, reușesc 
să câștige, să își îndeplinească țelul lor și în 
același timp și țelul nostru. Ne fac mândri 
prin reușitele lor și ne conving că merită să 
îi susținem necondiționat, de fiecare dată 
când se află în fața unui nou început, în fața 
unei noi provocări.

Campionii sunt mereu supuși unui alt 
„test” dificil: al forței interioare și al puterii 
psihice. Misiunea lor nu este întotdeauna 
cea mai ușoară, dar prin multă muncă, 
ambiție, seriozitate, reușesc să mai câștige 
o medalie, dar și mai important, să câștige 
experiențe noi.

Pentru acești campioni, pentru sportul 
de performanță, pentru toate eforturile și 
dovezile de iubire, trebuie să fim alături de 
adevărații sportivi. Să le transmitem energie 
și putere, să îi susținem necondiționat, atât 
după victorii, cât și după înfrângeri. Ei au 
nevoie de noi, au nevoie de iubirea noastră. 
Trebuie să lăsăm televizorul și site-urile de 
socializare și să mergem în sălile de sport 
să-i încurajăm. Campionii trebuie să aibă cei 
mai frumoși și înfocați susținători. O bătălie 
în care intră campionii, nu înseamnă doar 
victorie, ambiție, dăruire, sacrifiu și iubire... 
O victorie se obține în timp, iar succesul este 
suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.

Împreună susținem sportul de performanță! 
Frumusețea fizică, combinată cu cea morală, 
declanșează suporterilor emoție estetică cu 
rol sensibilizator și încurajator...

NUMAI ÎMPREUNĂ ȚINEM ȘTAFETA 
SUS PENTRU CAMPIONII NOȘTRI!

 

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV  
Categoria: 15-18 ani - PREMIUL I 

Elev: Andreea Rotărița 
Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Deva, Hunedoara 

Profesor îndrumător: Adriana Vlad

RESPECT....

În ziua în care a înțeles că suntem muritori, 
născuți a doua oară, își descoperă corpul, 
de data asta nu-și mai ia inima în derâdere, 
știu, sunt deja vorbe descărcate. Dar imediat 
se apropie cicatricile și protezele, norocul 
ei, sportul, fiind lumina care o va parcurge, 
împreună cu natura, la un moment dat peste 
corpul atletic i se va ridica propria cocoașă, 
iar oasele din care aduce jertfă, le va măsura 
zilnic, tot mai atentă pentru a sălta povara. 

Până la acea vreme, unica făptură, Denisa 
Bota luptă cu toată tăria, pentru dorințele 
ei.

Trecutul ei, acolo unde a dus un trai abiotic, 
fără soare în comuna Ilia, unde mai puțin 
se integra armonia și mai mult „surprizele”. 
Denisa atunci elevă, de treisprezece ani, la 
Liceul Teoretic „Silviu Dragomir”, având doi 
părinți năzdrăvani, neștiind ce o așteaptă...

Denisa spune că la acel liceu își dădea 
toată silința, însă înconjurată de oameni 
statici, nu era destul. Părinții fiind un fel 
de furtună, care i-a sfârșit într-o zi călâie, 
fiecare pe poteca lui, continuându-și traiul 
separați, Denisa văzând lumina, însoțită de 
mama ei. I se ivi în cale Petre, tatăl vitreg, 
om cu perspectivă și cu multă imaginație, 
plin de informații, prin care Denisa și-a 
găsit locul sacru de mult dorit, ajunsă la 
poalele Cetății, la un liceu cu profil sportiv 
plin de armonie înfășurat în prietenie.

Ea a făcut primul pas în sala de gimnastică 
aerobică, văzând sclipirea elevilor, solul 
cum ardea de bucurie, munca sportivilor 
un fior spunându-i „Ce intens, am ajuns în 
rai?”
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Mai apoi a bătut la altă ușă, altă ramură 
sportivă îmbelșugată, a simțit un tremurat 
trecând prin tălpi, odată cu energia 
oamenilor din împrejur, apoi ceva parcă-i 
șopti să facă un popas îndelungat.

Juratoni Cornelia, prima antrenoare, 
furându-i mințile, a antrenat-o la început 
doar prin simplul fapt că-i era elevă, ca mai 
târziu cu multă răbdare și încredere, ce să 
vezi, plăcerea ei a a făcut-o încrezătoare în 
propriile șanse. 

Odată cu trecerea timpului, Denisa, fata 
silitoare a ajuns la primul concurs, primii 
fluturași zburându-i prin stomac, emoțiile ei 
luând viață, nefiind constructive, a clacat-o!

Avem tendința să ne comparăm cu alții fiind 
mereu dornici să înțelegem cine suntem cu 
adevărat și mai important ce simțim. Denisa 
a vrut să afle mai multe despre sportul care 
a scos-o din impas. După cum știți Jocurile 
Olimpice, baza anilor, acolo auzind de 
Marion Jones din SUA, câștigătoarea a trei 
medalii de aur și două de bronz în 2000 la 
Sydney „cum să nu te îmbărbătezi când vezi 
magie pură”.

Sperând ca într-o zi să i se deschidă calea, 
Denisa cu speranță își strânge propriile 
forțe continuând potecile. Ne povestește 
că visele făceau ravagii, seară de seară ca 
un nor întunecat care avea ploaie, și cum 
se spune „speranța moare ultima”, vine și 
prima victorie la județene un concurs plin 
de copii dornici în ceea ce practicau, printre 
care și Denisa plină de pasiune, plantele 
dansând în cinstea ei înlocuind clorofila cu 
spirit competitiv, încercând să fie vedetele 
orașului.

Din câte știu puțini o cunosc pe Denisa, 
fata firavă pasionată în ceea ce face, dornică 
de armonie și iubire, care de fiecare dată 
vine cu câte un premiu câștigat sau cu 
fruntea sus și lecția învățată. Până la urmă 
fair-play-ul este cel mai important, fiind 
expresia unei atitudini umane care denotă 

comportamentul plin de considerație față 
de sine, față de alții, dar și față de mediul 
înconjurător. Denisa, încurajată sau nu, 
cucerită de ramura intens găsită, face față 
la o altă încercare. Fiind chemată la capitală 
pentru o scenetă dorită, fiind selecționată 
pentru Balcaniada de anul acesta. Ea ne 
arată că nu a ajuns ușor la această etapă, și 
își aduce aminte anul 2015 cu încumetare, 
anul anotimpurilor în care dorința și-a spus 
numele, ca mai apoi, ce să vezi Campioană 
Națională, o medalie de argint, două de 
bronz reușite cu mândrie.

Însă tot Jocurile Olimpice rămân o etapă 
importantă; știm despre ele că se țin o dată 
la patru ani, și că orice sportivă visează la 
spectacolul grandios al festivității olimpice.

Pentru Denisa, psihicul fiind impunător la 
fiecare pas simțind aerul de prospețime, și 
după ce se interesează de plăcerile ei, știind 
că psihicul oferă fără doar și poate, alături 
de alte științe soluția de a fi învingători 
și imaculat, trecând la un alt nivel fără 
așteptări, visul mult dorit, ușa care mulți 
ar fi vrut-o deschisă, tot în 2015 Denisa 
a avut surpriza pretențioasă, a intrat în 
lotul Național de atletism de juniori, acolo 
unde bucuria de pe fața ei zbura împreună 
cu păsările călătoare de surprinzătoare și 
emoționată ce a fost. Acolo simțindu-se 
ca acasă, împrietenindu-se cu mulți alți 
sportivi, ne spune că a simțit tensiunea din 
cap până în picioare, continuându-și cu 
îndrăzneală antrenamentele făcând-o să 
lupte până la capăt.

Aici a avut un vis pe care l–a simțit pe 
propria piele, conținând „pastilele” de 
care avea nevoie, s-a visat învingătoare pe 
vremea Jocurilor Antice, câștigând coroana 
de măslin, mărturisindu-mi că acel vis i-a 
schimbat gândirea.

Continuându-și aventurile, trăind în locul 
sacru al prieteniei, în natura proaspătă, ea 
știe ce vrea de la viață, dorindu-și imposibilul 
mereu, fiind aproape de fiecare dată, locul 
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unde ea continuă să-l descopere, incinta 
școlii unde ea s-a format, maturizându-se 
la fiecare impas, iar acum, sinceri să fim, 
căminul fiind bucuria multora, Denisa a 
luat-o ca pe o încercare, cu nesfârșit, de aici 
mulți copii dezlipindu-se cu greu. Ea având 
dorința de a rămâne alături de dascălii 
dornici de încurajare și pasiune.

Fair-play-ul se află de partea noastră, 
cu acest scop Denisa ajunge la o treaptă 
integră, 2016 concurând la crosul de la 
Botoșani, un concurs intern, ea și-a strâns 
puterile la înaltă capacitate, să arate că 
totul e posibil, chiar dacă apar neclarități, 
aici Denisa întorcându-se acasă cu titlul de 
Campioană Națională la Cros.

Adevărul este că perfecționismul reprezintă 
o proiecție a sentimentelor pe care astfel de 
persoane le au față de sine. Nu perfecțiunea 
este scopul ei, ci mulțumirea venită odată cu 
fericirea, de care ea a avut parte și va avea în 

continuare, deoarece este un suflet bun, din 
câte ați văzut.

Trăindu-și viața cât mai intens, cu multe 
peripeții, următorul val vine imediat 
după timpul câștigat! Cum știm că fără 
curaj pierdem stelele, pe Denisa cu greu 
am putut-o opri de la faptele îndrăznețe. 
Timpul trece și încă nu ne putem explica 
cum o copilă de la Ilia, ajunge la liceul 
dorit de mulți alți prunci. Având ca avantaj 
atitudinea pe care a făcut-o altcineva pe 
zi ce trecea. Coincidența transmițându-i 
putere, încet se apropie cea mai îndrăgită 
competiție sportivă, acolo unde Denisa 
ajunge ca printr-o aspirație trombonită. 
Văzându-se la locul țanțos, copleșită de 
emoții, răcnii de bucurie, scris RIO 2016, 
ne spune vorbele rostite pe moment „Aoleu, 
incredibil!” atingându-și corpul cu brațele 
tremurătoare să vadă dacă e real. Țipător la 
cer, antrenoarea încurajând-o și la cel mai 
mic pas, venind data de zece se apropie de 
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proba preferată, rezistența. Începe liberă, 
sigură dar încă cu emoții captivante, vede 
alb-negru, căzând la pământ cu piciorul 
drept fracturat, lacrimile înconjurând-o 
spunându-și „Și, acum ce fac, renunț!? Nu, 
nici gând!” Auzind un glas, „Hai că poți, 
ești un înger, nu poți renunța după cât 
ai muncit”, ridicându-se, continuându-și 
proba cu glas duios la final necalificându-se, 
dar întrecându-și limitele cu îndrăzneală.

Ajunsă acasă, o altă fată, privea de pe fața 
ei arătând Victoria câștigată, de sufletul ei 
remarcat. Curajul fiind necesar pentru a-și 
depăși propriile limite, asumate de obicei, 
în urma unor false păreri, sau a presiunii 
colective.

Un proverb spune „Veșnicia s-a născut la 
sat... iar sportul moare la oraș”.

Și într-un final, ea se antrenează alături 
de Cornelia, antrenoarea mult dorită, cu 
iubire, lac în care înflorește frumusețea 
sufletului. Sper ca într-o zi, Denisa, să nu fie 
lucru pe pământ să-l fi vrut, să nu cunoască 
pe nimeni demn de invidiat, să uite de toate 
lucrurile întâmpinate, și să-și trăiască restul 
vieții ca o campionă pentru că asta merită 
oamenii ca ea – respect.

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 15-18 ANI – PREMIUL II 

Elev: Geanina Bucur 
Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci”, 

Măcin, Tulcea 
Profesor îndrumător: Livia Tihanov

O CAMPIOANĂ

Sportul – o necesitate, pasiune sau o 
aspirație, o modalitate de dezvoltare fizică 
sau psihică. Ei bine, putem spune că el 
însumează din toate câte puțin. Sportul 
reprezintă singura modalitate de evoluție 
atât a corpului, cât și a spiritului, o activitate 
ce ne antrenează, ne pune în mișcare și ne 
dezvoltă armonios.

Din păcate, în ultimul timp, printre 
adolescenții români, sportul a devenit o 
banalitate. Este pur și simplu o altă materie 
curriculară, ce nu are prea mare importanță. 
Totuși, există încă oameni cărora le pasă și 
care pun suflet pentru această activitate. 
Printr-un efort de admirat, reușesc să atingă 
performanța, excelența, fără a aștepta laude 
sau premii în schimb. Aceste cazuri sunt 
rare, însă mă simt extrem de fericită că 
am reușit să întâlnesc unul dintre aceste 
exemple, ba chiar să am șansa să realizez 
un reportaj despre Solonaru Oana Patricia, 
elevă a liceului la care studiez. În vârstă 
de 17 ani, minunata mea colegă de clasă 
este, aparent, o fată ca oricare alta. Ceea 
ce o deosebește este constituția atletică, 
talentul deosebit și iubirea față de sport. 
Această practică aruncatul suliței, la care se 
pricepe extraordinar, reușind să obțină de-a 
lungul anilor multe medalii și premii: locul 
I (2011), locul II (2015) și locul III (2016), 
toate la Campionatul Național de aruncare 
a suliței, secțiunea „Juniori”.

Performanța obținută nu a fost ușor de 
atins, însă, curiozitatea și ambiția au fost 
cele ce i-au dictat copilului de 6 ani să 
îndrăznească să viseze. La început, Oana 
nu știa ce presupune această probă atletică, 
dar ceva a atras-o încă de la început. Având 
mentori elevi mai mari cu performanțe 
deosebite, ce se antrenau alături de ea, și-a 
dorit să le urmeze exemplul. Așa a început 
povestea .... „Nu o să reușești niciodată”.

Au fost primele cuvinte pe care Oana le-a 
auzit când a început aventura. Tot ce i se 
spunea erau doar critici. Din această cauză, 
fetița de atunci s-a descurajat, crezând că 
există șanse minime de reușită. Părinții au 
fost cei care i-au deschis ochii, cei care au 
susținut-o necondiționat, arătându-i că are 
cu adevărat un talent pe care trebuie să-l 
valorifice. Aceștia au dus-o la antrenamente, 
i-au procurat tot echipamentul necesar și nu 
s-au dat niciodată în lături de la nimic. Știau 
că acest sport o va face pe Oana fericită și, 
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de aceea, au făcut tot posibilul ca visul ei să 
devină realitate.

Anii au trecut, micuța a ajuns să aibă o 
colecție impresionantă de medalii la nivel 
național cu care se poate mândri oricând. 
Însă nu ele sunt motivul perseverenței 
fetei. Oana este de părere că sportul este 
elementul fără de care viața ei nu ar fi 
aceeași. Mi-a mărturisit că dacă ar avea din 
nou 6 ani și ar fi în postura de a alege, nu 
s-ar fi gândit de două ori, răspunsul este 
sigur: iubește aruncarea suliței precum se 
iubește pe ea. Acesta a reprezentat mereu 
modul prin care ea poate continua să viseze, 
să spere la un viitor în domeniu, pe care 
sunt sigură că-l va avea.

„Nu m-am plâns niciodată”, spune colega 
mea. Cu toate că aruncarea suliței presupune 
un antrenament asiduu, Oana nu s-a plâns 
niciodată. Conștientă că viitorul său este 
pe primul loc, s-a transferat la un liceu bun 
unde poate învăța lucruri importante, care-i 
sunt necesare în viață. După cele 6 ore de 
curs, Oana are un program riguros de la 
care nu se poate abate: 2 ore de odihnă, 3 
ore de antrenament și apoi teme și lecții, 
peste care nu poate sări. Acesta nu este 
un program de adolescent obișnuit, însă 
nici ea nu este o fată obișnuită. Este o fată 
talentată cu multă forță de muncă și foarte 
ambițioasă.

Pe lângă schimbările fizice evidente pe 
care sportul i le-a adus, Oana a observat 
că s-a transformat și din punct de vedere 
comportamental. A devenit mai sociabilă, 
mai voioasă, făcându-și prieteni în toate 
competițiile la care participă. Sportul a 
făcut-o un om mai bun, chiar ea afirmând: 
„ Sportul m-a educat, m-a dezvoltat 
armonios”. Este o fire non-violentă, ce 
impune respect și admirație prin simpla-i 
prezență și prin firea plăcută. Promovează 
toleranța și fair-play-ul oriunde se află, dar, 
mai ales, în concursuri. Persoană optimistă 
și muncitoare, se bucură de faptul că, prin 

sport, și-a găsit echilibrul perfect între corp 
și minte. 

Nu pot decât să mă bucur că Oana este colega 
mea și reprezintă un exemplu de ambiție 
pentru toată generația noastră. Sper din tot 
sufletul să ajungă acolo unde și-a propus și 
să ne facă mândri în continuare!

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 15-18 ANI – PREMIUL III 

Elev: Teodora Elena Neacșu  
Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești, Argeș 

Profesor îndrumător: Eugenia Zgreabăn

O VICTORIE A STĂRUINȚEI

Dorința de a fi sportiv și de a lupta alături de 
o echipă ale cărei obiective sunt întotdeauna 
la un nivel ridicat m-au apropiat încă din 
primii ani ai școlii de sălile în care se practică 
un sport plin de eleganță, de dăruire, dar 
și de încleștare – volei. Am rămas foarte 
impresionată de atmosfera creată în timpul 
meciurilor echipei locale de senioare, deși 
nu înțelegem tot ceea ce se întâmplă pe 
teren.

De aceea, încă înainte de a deprinde tainele 
scrisului și ale cititului am pășit în sala de 
antrenament, chiar dacă nu realizam faptul 
că voi avea în față un drum lung, plin de 
eforturi și sacrificii. Tot ceea ce îmi doream 
era să-mi pot îndeplini visul de a deveni 
un bun sportiv și mai ales de a face parte 
dintr-o echipă care luptă mereu pentru 
victorie! Am avut șansa de a deprinde 
tainele unui sport minunat, bazat pe valori 
individuale care dau forță unui grup bine 
organizat, sub îndrumarea unui antrenor 
dedicat performanței!

Antrenamentele lungi și repetate sunt cele 
care ne-au ajutat să devenim o echipă unită, 
chiar dacă rezultatele din competiții nu au 
fost mereu cele mai bune. Am aflat astfel că 
și eșecurile pot întări motivul de a rămâne 
un colectiv bazat pe dorința de a persevera, 
de a fi mereu mai buni. Tocmai de aceea, 
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așteptam cu nerăbdare confruntările care 
urmau pentru a lupta cu și mai multă 
motivație de a obține victoria!

De curând am participat la o încleștare a 
cărei miză este deosebit de importantă – 
obținerea primului loc în seria de calificare 
la turneul final al Campionatului Național 
de Cadete. A fost unul dintre meciurile pe 
care echipa noastră și-a dorit cu ardoare 
să-l câștige, mai ales că rivalitatea cu 
adversarele din Sibiu durează de mai mulți 
ani, încă de la vârsta la care participam la 
turneele de minivolei.

Atât situația din clasament, cât în special 
dorința noastră de revanșă pentru 
înfrângerea din anul anterior, au crescut 
tensiunea acestui meci decisiv. Ne 
antrenasem pentru această confruntare așa 
cum poate nu o făcusem altă dată în ultima 
perioadă, în condițiile în care multe dintre 
noi suferisem accidentări sau probleme 
de sănătate! Tot ceea ce știam era faptul 

că trebuie să dăm totul pe teren pentru a 
câștiga atunci și acolo!

Sosise și ziua meciului decisiv, iar emoțiile 
noastre creșteau cu fiecare minut! Încă de 
la intrarea noastră în sală, galeria gazdelor 
a creat o atmosferă apăsătoare. Eram 
nerăbdătoare să facem „meciul vieții”, iar 
concentrarea a luat puțin câte puțin locul 
încordării.

Ne-am încurajat reciproc, ajutate fiind și 
de scandările părinților noștri, care ne-
au susținut din ce în ce mai puternic! Am 
conștientizat că trebuie să dăm pe teren tot 
ce e mai bun în noi, tot ce am acumulat pe 
timpul antrenamentelor epuizante.

Fluierul de start al meciului a fost momentul 
care ne-a dat cele mai mari emoții! Era însă 
doar începutul unei confruntări plină de 
suspans, de răsturnări de scor, mai ales că 
primul set al întâlnirii a fost câștigat la mare 
luptă de către gazde (26-24). În același 
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timp, duelul galeriilor a fost echilibrat, dar 
susținătorii noștri au fost cei care ne-au dat 
încrederea că putem să obținem rezultatul 
mult așteptat.

Au urmat două seturi în care ne-am 
autodepășit, ajutate fiind de antrenor și 
în special de dorința de a arăta tuturor că 
puterea noastră este dată de încrederea în 
forța unui colectiv unit! Scorul a devenit 
2-1 la seturi în favoarea noastră. Am simțit 
că putem învinge, chiar dacă accidentările 
și-au făcut simțite prezența atunci când ne 
doream cel mai puțin. Chiar eu am simțit 
gustul amar al durerii când, în efortul de 
a face o preluare mai dificilă, m-am lovit 
puternic la genunchiul care, după multă 
trudă, se recuperase. Însă tot ceea ce-
mi doream era să obținem victoria! Am 
strâns din dinți și am continuat, cu toate că 
antrenorul a avut rețineri în a mă introduce 
mai departe în teren. În aceste condiții, 
gazdele au revenit pe tabela de scor și au 
câștigat setul următor. Era scorul 2-2 la 
seturi...

A sosit și setul decisiv! Un set cât un 
meci, cât o calificare de pe prima treaptă 
a clasamentului... Trebuie să câștigăm cu 
orice efort! Setul a început greu pentru 
echipa noastră. La un moment dat, fetele 
din Sibiu conduceau la o diferență mare de 
puncte. Antrenorul nostru a cerut time-out. 
Ce era de făcut? Ne-a motivat, chiar dacă 
aflasem că la acest scor eram oricum pe 
primul loc în clasamentul seriei. Totuși, nu 
vroiam să cedăm!

Am intrat pe teren cu convingerea că vom 
face tot ce este posibil să câștigăm meciul, 
încurajându-ne reciproc! Dar încrederea 
noastră a fost susținută puternic din tribune! 
Părinții noștri erau acolo, ne erau mai 
aproape ca niciodată! Acesta era momentul 
nostru! Și am continuat! Eram „echipa care 
venea din urmă”! Punct cu punct, am luptat 
și am câștigat!

Am trăit acel sentiment al bucuriei 
depline, al satisfacției că munca noastră 
este încununată cu realizarea dorinței de 
a obține ceea ce ne doream de atâta timp! 
Nu mai simțeam durere, frustrare, ci doar 
împlinirea visului! Susținătorii noștri ne 
scandau numele, gazdele ne aplaudau dând 
dovadă de fair-play, noi am încins „hora 
bucuriei” pe teren! Eram toate împreună: 
Ruxandra, Andrada, Ana, Alexandra, 
Cătălina, Teodora... O echipă minunată!

Am reușit! Am crezut în forțele noastre, am 
dat totul pe teren! Dar lupta nu s-a sfârșit! 
Nu va fi întotdeauna așa, dar știm că doar 
prin muncă și stăruință, cu încredere în 
forțele noastre, vom învinge!

CRONICĂ – REPORTAJ SPORTIV 
CATEGORIA: 15-18 ANI, Participant  

Elev: Vaida Eduard 
Școala Profesională Specială, Craiova, Dolj 

Profesor îndrumător: Adriana Sârbu 

SPORTUL ESTE VIAȚA 
ȘI VIAȚA ESTE SPORTUL

Sportul este una dintre cele mai sănătoase 
forme de mișcare deoarece prin sport și 
exerciții fizice organismul se dezvoltă în mai 
multe feluri.

Fotbalul este cel mai practicat și cel mai 
civilizat sport de pe glob. Deși pentru unii 
oameni, este doar un meci în care sportivii 
oferă spectacol și plăcere ochiului, în 
spatele acestui sport, puțini își dau seama 
prin câte trece sau cât îndură un sportiv de 
performanță.

Scriind aceste rânduri, mă regăsesc și 
îmi aduc aminte de tot ce-am clădit timp 
de un deceniu practicând acest sport. 
Pentru necunoscători: este bine de știut că 
organismul uman trebuie să fie apt pentru 
efort fizic și perfect sănătos pentru a preveni 
diversele accidentări.
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Un sportiv de performanță își începe cariera 
încă de mic copil. Vârsta corespunzătoare 
este de 8-10 ani, iar cei care încep mai târziu 
au de recuperat foarte mult, iar drumul 
către succes este mai greu.

Încep de la acele vârste fragede, acei copii 
sunt supuși unor teste fizice extrem de 
epuizante și obositoare, iar mulți nu reușesc 
să le treacă. De aceea, ambiția, carisma și 
determinarea au un rol important în viața 
unui sportiv.

Pentru a ajunge mare e nevoie de muncă 
zilnică, neîntreruptă. Ca să fii un sportiv 
de performanță, pe lângă antrenamentul 
zilnic trebuie să ai o alimentație sănătoasă, 
antrenorul având sarcina de a-i oferi 
sportivului mediul adecvat și să se asigure 
că sportivul va respecta cerințele sale.

POEZIE – CATEGORIA: 7-10 ANI – PREMIUL I 
Elev: David Stancu 

Școala Gimnazială nr. 197, București 
Profesor îndrumător: Georgeta Stănculea

JOCURI ȘI CULORI

Fiecare continent e reprezentat 
De către un cerc colorat. 
Ele reprezintă cu mândrie 
Un simbol de pace și prietenie.

Albastru e senin ca zarea,  
Susținând mereu mișcarea. 
Negru parcă-i din cărbune 
Și „succes” pare că spune. 
Roșu vine chiar din foc, 
Urând sportivilor noroc. 
Galben parcă-i rupt din soare, 
Dând atleților onoare. 
Verdele e din natură 
Și nu îndeamnă la ură.

Flacăra olimpică le însoțește, 
Pe noi ne călăuzește 
Spre o lume de sportivitate 
Unde găsim înțelegere în toate.

Ambiție, dăruire, credință 
Totul într-o singură ființă, 
Ne mândrim cu sportivi talentați 
În întreaga lume apreciați.

Orice sportiv e mândru tare, 
Se pregătește cu ardoare,  
Țara să și-o reprezinte. 
Cu toții știu și iau aminte: 
„Nu contează de câștigi sau pierzi 
Important este să știi să crezi 
În fair-play și toleranță,  
În luptă dreaptă și speranță”.

POEZIE – CATEGORIA: 7-10 ANI – PREMIUL II  
Elev: Iustin Iordache 

Școala Gimnazială nr. 197, București 
Profesor îndrumător: Elisabeta Iordache

VISUL UNUI CAMPION

Privesc vitrina cu medalii 
Ce-o are-n casă tatăl meu 
Și mă gândesc ce bucurie 
Ar fi să pot avea și eu.

Și mându tare ar fi tata, 
Iar mama greu s-ar stăpâni, 
De m-ar vedea urcând pe podium, 
Un campion printre copii.

Să se înalțe steagul țării 
Și imnul să-l pot asculta, 
De-acolo sus, de unde timpul  
Uitării n-o să mă mai dea.

Să îmi privesc în ochi părinții 
Și să îi văd cum se mândresc, 
Că azi băiatul lor de acasă 
E campionul ce-l privesc.

Aproape m-amețește visul  
De - a fi o clipă cel mai bun 
Dar gândul că aș fi ca tata, 
Îmi dă tăria să înving.
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POEZIE – CATEGORIA: 7-10 ANI – PREMIUL III  
Elev: Alexia Mărgărit 

Școala Gimnazială Balint, Timiș 
Profesor îndrumător: Mihaela Kristof

ATLETA 

Eu sunt o fetiță mică, 
Îmi place repede să merg, 
Harnică-s ca o furnică 
Și vreau mereu să alerg.

Chiar de mama mă mai ceartă 
Că depun prea mult efort, 
Tata repede-o împacă 
Spunând că n-am disconfort...

Într-o zi la școală, 
S-a făcut concurs 
Și am alergat afară 
Pe-un interesant parcurs...

Tata m-a încurajat, 
Mereu m-a aplaudat. 
Pentru că m-am antrenat, 
Concursul l-am câștigat...

Domnii m-au felicitat 
Că nu am abandonat. 
Pe colegi i-am lăudat 
Chiar de ei m-au criticat.

Sunt mândră că sunt așa! 
Îmi doresc să ajung cineva: 
O atletă respectată 
Și de toți apreciată!

POEZIE – CATEGORIA: 11-14 ANI – PREMIUL I  
Elev: Vasilică Dumitru Salvan 

Școala Gimnazială nr. 1, Rebra, Bistrița-Năsăud 
Profesor îndrumător: Nicoleta Mureșan

LEGENDA MINGII

Cândva, un copil s-a jucat 
Cu o sferă. 
A aruncat-o spre pământ 
Și a oprit timpul.

Cândva, un copil se juca 
Cu soarele 
Era rotund și galben 
Cu dungi de tristețe 
L-a chemat pe pământ  
Și l-a transformat.

Cândva, un copil se juca 
Cu o minge 
Va plimba mingea prin lume 
Și va visa. 
„O minge e ca o minge...!”

POEZIE – CATEGORIA: 11-14 ANI – PREMIUL II 
Elev: Alina - Ioana Chiriac  

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Ipotești, 
Botoșani 

Profesor îndrumător: Gabriela Crețu

SCRISOARE PENTRU UN CAMPION

Ești pe drumul unui vis de aur 
Ca spinii trandafirului e calea ta, 
Hai, mergi mai departe, în capăt e o floare! 
Întinde mâna și culege ale ei petale. 
Lacrimi au udat această floare, 
Inima ta e plină de speranță 
Bucuria o vei găsi în succes. 
Răul nu va învinge niciodată cât binele e pe 
pământ, 
Universul odată cu tine va străluci.

Învingător vei fi mereu, tu, luptătorule, 
Nu renunța, e visul tău, urmează-l! 
Totdeauna să nu lași departe de inima ta 
Respectul față de cei asemenea ție 
E greu în sport, luptă mereu!

Competiția e strânsă, fii încrezător 
Obstacole se vor ivi în alegerea ta 
Răbdarea să-ți dea puterea de a le sări  
Prietenii te vor întâmpina cu zâmbete și 
flori.

Strălucitoare o stea va sta la pieptul tău, 
Inima va cuprinde rază după rază!

Mulțumește cu drag celor ce te-au 
îndrumat, 
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În drumul tău mulți te-au însoțit 
Nedrept nu fi când alții sunt cu un pas în 
fața ta 
Tolerant să dai mâna cu cei ce au căzut 
lângă tine 
Excelență va scrie pe cupa visurilor 
împlinite.

POEZIE – CATEGORIA: 11-14 ANI – PREMIUL III 
Elev: Alexandra Lăzăreanu 

Școala Gimnazială „Constantin Parfene”, Vaslui 
Profesor îndrumător: Elena Alexa

PROBA DE REZISTENȚĂ

Concurenții zboară pe lângă mine și îmi 
apar în față. 
Chiar dacă rămân fără nădejde,  
Nu voi lăsa ținta să-mi scape. 
Mă văd cu adevărul aproape îngropat 
Cu aceste mâini. 
Am venit aici alergând frenetic 
E un ritm atât de puternic, 
Încât simt că voi exploda. 
Nu mai am timp de stat pe gânduri. 
Pe locuri, fii gata, start!

Soarta ce se află în aceste mâini... S-a trezit! 
Gândurile haotice m-au îndepărtat 
Încă o dată de start. 
Îmi amintesc brusc de sfârșitul singuratic 
Ce mă așteaptă în caz de înfrângere. 
Căldura nu e un miraj. 
Aceste stele au fost făcute de EL, 
O dioramă deformată. 
Toată lumea caută darul fericirii... 
Deci aleargă să prinzi linia de sosire!

Ce simți, alb sau negru? 
În aceste clipe, în pas ritmic,  
Se va naște o victorie mai presus 
De cele mai îndrăznețe visuri. 
Țintește! Fără ezitare, străbate pista 
roșcată!

Căldura pâlpâie, 
Transpirația strălucește pe pielea mea, 
Țipetele răsună, iar umerii parcă se lovesc. 
Am întrebat cerul, ca printr-o fereastră 

deschisă: 
„Cum va fi competiția noastră?”

Mă zbat, cad, mi-e frică. 
Stăruiesc, nu stau deoparte,  
Încerc din nou. Nu renunț... 
Este o problemă de rezistență!

POEZIE – CATEGORIA: 15-18 ANI – PREMIUL I 
Elev: Maria – Gabriela Dragomir 

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova, Dolj 
Profesori îndrumători: Gabriela Cojocăreanu și 

Aurelia Cioc

SUFLET DE OLIMPIC

Ca o stea venind din univers pe Terra, 
Un suflet de olimpic apare... 
O urmă își lasă și face o schimbare 
uluitoare... 
O schimbare prin iubire și duioșie 
Vărsându-și amarul prin pulberea-i argintie. 
Așa apare un suflet de olimpic...

O pasăre Phoenix ce revine din propria 
cenușă 
Și contemplă universul prin sacrificii, 
lacrimi și putere 
Cu greu se lasă doborâtă, 
Cu greu se oprește transfigurându-i sufletul 
Cu propria-i imaginație avântată 
Într-un paradis neaflat de lume... 
Așa apare un suflet de olimpic...

Lăudat este mereu în vorbele și faptele 
semenilor,  
Aclamată este puterea strânsă într-un trup 
firav, 
Mintea îi este un univers nedescoperit de 
nimeni, 
Dar știut doar de el însuși. 
Așa apare un suflet de olimpic...

Căzând la pat, se ridică, 
Se reîntrupează - de câte ori? - în altă 
făptură de vis, 
Redescoperă un alt univers prin sufletul și 
trupul său, 
Privește noua lume veche 
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Urmărită vertical prin lacrima ochiului 
Prin care olimpicul vede lumea...

Suflet de olimpic, unde ești tu oare? 
Înger uitat în univers, mai trăiești? 
Poți rezista, ai o chemare, ai un destin? 
Unde ești tu, oare, idolul meu divin?

POEZIE - CATEGORIA: 15-18 ANI – PREMIUL II 
Elev: Mălina Iftene 

Colegiul Național „Cuza Vodă”, Huși, Vaslui 
Profesor îndrumător: Stela Enache-Ghiță

UN PION PE TABLA DE ȘAH

În lumina slabă a unei vechi lămpi 
Stă rezemat pe tabla de șah un pion 
Ce își așteaptă rândul să fie mutat 
Și, cine știe, poate chiar campion!

Înconjurat de false speranțe, false dorințe, 
Micul pion își retrage stăruința în el însuși,  
Rămânând o simplă umbră pe tabla de șah, 
Fără a fugi sau a se prăbuși!

Mutarea ce tocmai va urma e dificilă 
Totul e în mâinile unui nebun, 
Ceea ce îl face pe micul pion să uite 
Că e el doar unul comun.

În această sumbră nebunie inundată de 
stres 
Strigă mut regină, apoi moare, 
Pe tabla de șah așternându-se un macabru 
calm 
Prin care s-a strecurat și puțină timoare.

Micul pion, rămas încă viu, dar speriat, 
Nu știa dacă să mute sau nu o pătrățică. 
Dar putea fi oricând învingător, putea 
câștiga! 
Unde a rămas o speranță mică!

Curajul l-a împins să ucidă frica. 
S-a sacrificat pe sine și a salvat jocul, 
Salvând astfel un nebun ce a dat șah mat, 
Luptând pentru pionul care și-a pierdut 
locul.
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Micul pion a devenit legendă,  
A devenit erou, a devenit campion! 
Asta face stăruința și curajul 
Dintr-un mic și neajutorat pion!

POEZIE – CATEGORIA: 15-18 ANI – PREMIUL III 
Elev: Mihai Teciulescu  

Palatul Copiilor, Pitești, Argeș 
Profesor îndrumător: Mihaela Grigore

ALERGĂTORUL

Plutește ușor pe aleea cărămizie, 
Picioarele-i sunt parcă de hârtie, 
Mușchii toți demult s-au înmuiat 
De la cât de greu s-a antrenat. 
A uitat demult de tot efortul 
Pentru că de mic i-a plăcut sportul. 
Acum doar timpul îi este dușman, 
Se-antrenează zilnic, an de an. 
Simte multă presiune și stres, 
Adversarii îl privesc cu interes. 
Să-l vadă toți ca pe - o amenințare... 
Oare? 

Dar nu contează. Unicul lui scop 
E să câștige, să se bucure de joc. 
S-a dat startul, el e stăpân pe sine 
Și speră să ajungă la final cu bine.

Pumnii se strâng, picioarele-și iau zborul. 
Ajunge primul, ca-n vis, Alergătorul.

POEZIE – CATEGORIA 15-18 ANI – MENȚIUNE 
Elev: Tiberiu Modan 

Școala Profesională Specială, Craiova, Dolj 
Profesor îndrumător: Gabriela Bran

COMPETIȚIA

O mare în costum de sport 
Vuia frenetic din bastoane, 
O lume-ntreagă striga: „mort”! 
Prin vuvuzele americane.

Ei cărțile și le-mpărțeau,  
Voiau să facă o pereche, 
Rosteau cuvinte ce ardeau 
Nebunii...erau într-o ureche! 
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Și sportul care i-a salvat,  
Punând roțile în mișcare 
A fost... șahul - mai cultivat 
Decât această adoptare.

POEZIE – CATEGORIA: 7-10 ANI – Participant 
Elev: Iris Manta  

Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”, Craiova, Dolj 
Profesor îndrumător: Elena Cărăvan

CAMPIOANA

Mie-mi place tenisul, 
Campioană mă visez! 
Merg des la antrenament, 
Zi de zi mă antrenez.

Dau rever și dau și drive 
Și servesc de mii de ori, 
Dau cu muncă zi de zi, 
Sigur eu voi reuși!

POEZIE – CATEGORIA: 7-10 ANI – Participant 
Elev: Ștefania Liliana Safta 

Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”, Craiova 
Profesor îndrumător: Elena Cărăvan

ÎMI PLACE DANSUL

Dansul e minunat! 
Coco jambo, samba, macarena 
Vals și tango am învățat.

Mama costume de scenă frumoase  
Mi-a confecționat, 
Când la concursuri am participat.

Să fac mișcare, să mă bucur 
Să am prieteni, 
Dansul sportiv m-a învățat 
Ce e frumos cu adevărat.

PROZĂ – CATEGORIA: 7-10 ANI – PREMIUL I 
Elev: Riana Bobocică 

Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova, Dolj 
Profesori îndrumători: Viorica-Liliana Boiangiu-

Diaconu și Claudia Trușcă

PERSEVERENȚĂ

În marele Regat al Olimpismului, Sport, 
regele regatului și Gimnastica, regina 
regatului, i-au călăuzit de fiecare dată pe 
Nadia Comăneci, Simona Amânar, Iolanda 
Balaș, Lia Manoliu, Ion Moinea și ceilalți 
mari sportivi ai României, să participe la 
competițiile sportive, unde i-au ajutat să 
și obțină rezultate impresionante. Regele 
și Regina sprijină și copiii care își doresc 
să devină sportivi profesioniști. Așa s-a 
întâmplat cu o fetiță, Demetra Comănescu...

Această fetiță s-a antrenat ani întregi pentru 
a câștiga campionatul. Demetra avea părul 
blond, ca lanurile de grâu, strâns într-un 
coc, față albă pistruiată și ochi mici, negri.

Regele Sport și Regina Gimnastică l-au 
trimis la Demetra pe Tenacitate. Tenacitate 
o încuraja și îi dăruia putere de muncă. 
Fetița se încălzea, făcea exercițiile necesare, 
iar apoi își repeta săriturile și numerele 
la bârnă. Voia să ajungă de talia Nadiei 
Comăneci.

După ani de antrenament, se apropia 
Campionatul Sportiv. Regele Sport și 
Regina Gimnastică l-au trimis pe Campion 
să i se alăture Demetrei și s-o sprijine. A 
impresionat juriul cu o săritură foarte grea, 
iar apoi a aterizat cu ținută dreaptă, cu 
genunchii drepți și picioarele lipite unul de 
altul. Pentru această performanță, Demetra 
a primit medalia de aur.

Competiția încă nu se terminase. Urma 
concursul pe echipe. A continuat să se 
antreneze. Voia să câștige o a doua medalie 
de aur. S-a antrenat din nou, în săptămâna 
fără concurs. Dar vai! Într-o zi, s-a tăiat 
într-o cataramă de metal la încheietura 
mâinii și și-a infectat sângele. 
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A fost spitalizată rapid. Doctorii i-au zis:

— Noi te sfătuim să rămâi în spital și 
săptămâna aceasta! Ne pare rău, dar 
nu credem că ar fi indicat să te lăsăm să 
participi la concursul pe echipe.

Demetra a izbucnit în plâns. Cea mai mare 
dorință a ei era să pășească pe podium, cu 
medalia de aur în jurul gâtului! Și câți ani 
se antrenase pentru a participa la concursul 
pe echipe!

În Regatul Olimpismului, toți erau nefericiți.

— Sărmana fetiță! Putea să ajungă pe 
podium, putea să ajungă pe podium se jelea 
Regina Gimnastică.

— Ar trebui să găsim un plan! Spuse Regele.

Și începură să se gândească. Cineva spuse:

— I-ar trebui perseverență!

— Asta e! Perseverență! Spuse Regina, 
pocnind din degete. Vino aici, Perseverență!

Perseverență veni și făcu o plecăciune în 
fața Reginei.

— Da, Maiestatea Voastră! Ce doriți? Îngână 
Perseverența.

— Doresc să te duci să o ajuți pe Demetra 
Comănescu, fetița care s-a tăiat la 
încheietură și nu mai poate participa 
la concursul pe echipe! Să-i dăruiești 
perseverență. Din ordinul Reginei!

— Bine! Am să mă duc eu să o ajut pe 
Demetra!

Perseverență porni spre spitalul unde 
stătea deznădăjduită și tristă Demetra. 
Perseverență luă chip de om, se deghiză 
într-un doctor și intră în cabinetul unde 
stătea gimnasta. Fetița privea tristă pe 
geam. Perseverență își drese vocea și spuse: 

— Mă scuzați, domnișoară...

Fata se întoarse cu fața la așa-zisul doctor.

— Cine sunteți? Lucrați aici? Sunteți doctor? 
întrebă Demetra.

— Păi, de fapt, nu. Nu sunt doctor. Nu sunt 
nici măcar om. Eu sunt Perseverență.

Demetra făcu ochii mari. 

— Perseverență? De ce ați venit aici?

— Am fost trimis de către Regele Sport și 
Regina Gimnastică. Eu locuiesc în Marele 
Regat al Olimpismului. Am venit să-ți 
dăruiesc perseverență.

Apoi Perseverență adăugă:

— Trebuie să continui, chiar dacă ai aceea 
tăietură la încheietură. Vei reuși să câștigi, 
vei vedea. Nu te da bătută!

— Bine! Spuse fetița...

— Eu va trebui să plec acum! La revedere!

„Doctorul” dispăru, iar în urma lui rămase 
doar holul de spital.

Demetra se sculă din pat. În cabinet intrară 
doctorii.

— Așa deci. Vei fi spitalizată timp de o...

— Nu voi fi spitalizată, pentru că eu voi 
participa la concurs! Pregătiți externarea!

Așa încât, în ciuda sfaturilor doctorilor, 
Demetra a participat la concurs. A strâns 
din dinți și a intrat în sală. Și-a făcut 
exercițiul cu zâmbetul pe buze, deși rana 
de la încheietură o durea foarte rău. Pentru 
efortul său, a fost răsplătită cu medalia de 
bronz.

A reușit! Era pe podium!
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În Marele Regat al Olimpismului era veselie 
generală! Demetra luase medalia de bronz!

Demetra a învățat că și atunci când ești 
rănit, trebuie să perseverezi! Așa fac marii 
sportivi!

PROZĂ – CATEGORIA: 7-10 ANI – PREMIUL II 
Elev: Petru Stoica 

Școala Gimnazială nr. 197, București 
Profesor îndrumător: Georgeta Stănculea 

CONCURSUL

Era o duminică plăcută de aprilie. În 
mai puțin de patru ore, urma să înceapă 
concursul... primul meu concurs de înot. Nu 
puteam să mănânc, nu puteam să mă mișc, 
eram paralizat de emoții.

Pe drum, prin minte îmi trec o sumedenie de 
întrebări: „Oare or să vină toți concurenții?” 
Oare ce tactică o să aplice Vlad? Oare și lui îi 
șuieră stomacul și îi ard tâmplele?”

Ajungem la bazin. Mama încearcă să-mi 
încălzească mâinile și mă încurajează:

— O să fie bine! Ești antrenat! Păstrează-ți 
curajul și dă tot ce poți!

Îl întâlnim pe Vlad. Și el și tatăl lui ne 
privesc cu superioritate.

Sunt la marginea bazinului. Sunt gata! Se 
aude fluierul arbitrului. Sar. Am sărit cel 
mai departe. Am o viteză uluitoare. Întorc 
primul. Deodată simt că pierd direcția. 
Cineva mă împinge și mă lovește cu 
piciorul. Sunt surprins. Încep să vorbesc 
cu gândul meu: „Mama mi-a spus să-mi 
păstrez calmul și să fiu curajos. Lui ce i-or fi 
spus? Aș putea să-l lovesc și eu. Prea multe 
gânduri, uite m-a întrecut!”.

Cursa s-a terminat. Aplauze. Sala e-n 
picioare. Mama e fericită. Da! Concursul s-a 
terminat. Am ieșit pe locul doi. Fratele meu 
e nervos, mă ceartă:

— De ce nu l-ai împins și tu, ai condus toată 
cursa!

Antrenorul mă felicită și îmi spune:

— Nu fi trist. Ai făcut o cursă bună. O să 
câștigi data viitoare!

Îmi stăpânesc cu greu lacrimile. Îi întind 
mâna lui Vlad:

— Felicitări, ai fost mai bun!

— Nu dau mâna cu învinșii! Îmi râde el în 
nas.

Se anunță rezultatele oficiale. Vlad a fost 
descalificat pentru incidentul din bazin „El 
a fost deci cel care m-a lovit” gândesc eu. 
Sunt pe locul unu! Sala aplaudă, iar mama... 
mama plânge de fericire.

Prin urmare, fair-play nu înseamnă să fii 
fericit indiferent de rezultat și de modul 
cum obții acest rezultat, ci să ai respect față 
de ceilalți... și mai înseamnă să fii corect. 
Asta am învățat eu atunci din concurs și 
asta vreau să vă spun și vouă: „Fiți corecți!”.

PROZĂ – CATEGORIA: 7-10 ANI – PREMIUL III 
Elev: Andreea Daria Tranulea 

Școala Gimnazială „Panait Cerna”, Cerna, Tulcea 
Profesor îndrumător: Vasile Tranulea

RIOOO! PĂZEAAA! VENIM!

Eu nu prea știam ce este handbalul!

De curând știu ce este înotul! Tati și mami 
au hotărât să mă ducă la înot să mai cresc. 
Îmi place la înot. Loredana, instructoarea e 
supercoool! Merg în fiecare săptămână cu 
mami la Tulcea la bazin.

I-am auzit spunând că-i costă bani, dar se 
gândesc la noi că merităm tot ce este mai 
bun. Îi iubesc pentru asta și sper să nu-i 
dezamăgesc.
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Cu handbalul ăsta ...e altceva, tati e profesor 
de educație fizică și sport. Anul ăsta este și 
profesorul meu. I-a dus pe copiii mai mari 
la competiții și la fotbal și la handbal și a 
luat o mulțime de premii, diplome, cupe.

Pe mine nu m-a dus la competiții cu sporturi 
de echipă, încă sunt mică, dar a hotărât 
să mă înscrie la...un club de handbal tot 
la Tulcea. Ce-o fi, o fi dar cam am emoții. 
Eu sunt clasa a III-a și sunt cam micuță de 
statură față de colegii mei. Când primesc 
mingea la ora de sport, o cam scap din 
mână. Alții se descurcă mai bine , dar eu nu 
mă supăr și perseverez.

Despre Jocurile Olimpice de la Rio am aflat 
tot acum. Am urmărit împreună cu tati cum 
s-a calificat echipa de handbal a României. 
După nu știu câți ani! Am încercat să-
mi imaginez și eu că o să pot cândva să 
joc handbal ca fetele astea de la naționala 
României. Cristina Neagu.... uau! Oana 
Manea, una pe care o cheamă Aurelia, alta 
Eliza, Paula portărița, și altele, nu mi le 
amintesc acum pe toate.

— Ce-i aia Rio, tati?

— Rio de Janeiro este un oraș mare din 
Brazilia, din America de Sud de pe coasta 
Oceanului Atlantic, oraș care anul acesta 
găzduiește Jocurile Olimpice, care au loc 
din patru în patru ani. Hai să ne uităm pe 
un atlas să-ți arăt cât de departe este...

Mi-a povestit tati despre Satul Olimpic, 
despre toate sporturile și toți sportivii care 
participă. Mi-a arătat defilarea delegațiilor 
de la Ceremonia de deschidere a Jocurilor 
Olimpice de la Londra 2012. Mi-a citit că 
sloganul ediției trecute a Jocurilor Olimpice 
a fost „Inspiră o generație”, iar cel de acum 
din august va fi „Trăiește-ți pasiunea”. 
Interesant! Mi-a mai spus și de mascotele 
alese. Asta chiar am înțeles-o. Cu mascotele 
vreau să zic.

În rest... mi-a citit un articol despre Cristina 
Georgiana Neagu, cea mai bună jucătoare 
de handbal din lume. Articolul se numea 
„Un 8 de nota 10”. Am înțeles ce înseamnă 
8 - adică numărul de pe tricou. Iar 10 este 
nota cea mai mare – asta știu chiar dacă noi 
primim calificative: Fb, B, S sau I. Eu îmi 
doresc să se scrie cândva un articol despre 
mine. „Un 11 de FB” pentru că eu o să am 
numărul 11, dacă o să joc handbal.

Dar sper să nu mă accidentez niciodată, 
adică, să nu mă accidentez grav, pentru că 
în jocul de handbal nu ai cum să nu fi faultat.

Acum parcă am și eu emoții! Oare ce o să 
facă echipa de handbal a României acolo 
la Rio? Ce-o să facă toți sportivii români la 
toate sporturile. Mie-mi place și gimnastica. 
Le-am văzut pe toate fetițele care vor 
participa la gimnastică. Le ținem pumnii.

Până în vară voi începe și eu inițierea 
în handbal după cum v-am spus. O să 
pot să urmăresc meciurile la televizor în 
cunoștință de cauză și o să-mi imaginez că 
sunt și eu jucătoare acolo pe terenurile de la 
Rio, în Satul Olimpic, să am ecuson, să leg 
prietenii cu sportivi din alte țări, din toată 
lumea. Poate voi alerga și eu vreodată cu 
torța olimpică și voi aprinde chiar eu flacăra 
olimpică așa cum mi-a arătat tati. Cine știe? 
Voi ce credeți?

Sloganul meu propriu este: Rio, păzea, 
venim!

PROZĂ – CATEGORIA: 11-14 ANI – PREMIUL I 
Elev: Andrei Mihalcencu 

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea 
Profesor îndrumător: Ana – Gabriela Matei

DINCOLO DE LIMITE...

O liniște apăsătoare se lăsase peste întreaga 
lume. Nu-și mai auzea nici măcar propria 
respirație ...„nu e de ajuns că sunt oarbă... 
acum am și surzit?!”
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Întinsă pe zgură, tânăra atletă aștepta să 
audă ceva... să ia contact cu lumea care 
tăcuse brusc. Îi tremurau mușchii întregului 
corp, dar nu efortul făcut de a ajunge prima 
la linia de sosire, ci de o emoție care se 
revărsa din interior, din clipe trecute, 
ascunse în memorie. Își auzea propriile 
gânduri și nu mai avea control asupra 
sentimentelor sale. Nu mai știa ce să simtă... 
bucurie, dezamăgire, extaz sau agonie...

Brusc, un val de urale, de încurajări, de 
zgomote amalgamate îi lovi timpanul cu 
forța unui uragan. Adrenalina începuse să 
curgă cu viteză prin vene. Simți câteva mâini 
care o ridicau, o strângeau, o mângâiau sau 
o loveau prietenește pe spate, iar altele îi 
puneau la gât ceva ce semăna cu o medalie. 
Le pipăi, erau într-adevăr medalii... una, 
două, trei, cinci... nu se mai terminau. 
Clinchetul lor o tulbură și mai tare. Ce să 
mai creadă? O mână caldă, a cărei atingere 
era atât de cunoscută o atinse pe față, îi 
luă capul și-l acoperi cu sărutări. Își putea 

imagina chipul acela prietenos stând în fața 
sa cu ochii înlăcrimați. Ar fi vrut să-l vadă.

În vacarmul stârnit se simți mică. Închise 
ochiul exterior, și așa inutil, și-l deschise 
pe cel interior, unde începuse să deruleze 
filmul vieții ei, pe care de-abia acum o 
conștientiza. Parcă trăise un vis sau un 
coșmar și revenirea la realitate părea să se 
prelungească nedefinit.

Își dorise să ajungă la Jocurile Olimpice. 
Dintotdeauna. Frânturi de imagini ale 
sportivilor alergând în curse mai lungi sau 
mai scurte, bucurându-se de victorie cu 
medalia la gât, îi legănaseră copilăria. Când 
se jucau de-a prinselea, ea începea să alerge 
și nu se mai oprea. Ceilalți se prindeau 
unii pe alții, ea alerga după himere. Fugea 
minute în șir, lăsând grupul de prieteni 
în spate, nedumeriți și furioși. Trecea pe 
lângă tarabele cu fructe din piață, ocolea 
trecătorii, alunga cu piciorul vreun câine 
rătăcit și se oprea tocmai departe, undeva 
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la o barieră, iar de abia atunci își dădea 
seama că s-a îndepărtat din nou de tovarășii 
de joacă... și nu era doar depărtarea fizică, 
se simțea ruptă de ei și de jocul acestora. 
O primeau înapoi, bodogănind, dar gândul 
ei rămânea aiurea. Până într-o zi când a 
înțeles că misiunea ei personală e alta. 

Urmărise cu bunicul său, la fiecare patru 
ani, Jocurile Olimpice, mai ales probele 
din atletism, pe care le comentam calm și 
cu seriozitate. Se simțea importantă stând 
de vorbă matur cu un om atât de înțelept. 
Anul acela însă trebuia să se uite singură la 
Jocurile Olimpice. Trebuia pentru că așa e 
viața, cel puțin așa îi spusese mama. Și-și 
aduse aminte cuvintele bunicului de acum 
patru ani: „Ce sentiment ai oare când ești în 
frunte, deasupra tuturor...primul?”

În mometul acela a hotărât că pentru 
bunicul său, dar mai ales pentru ea trebuia 
să afle cum e să fii cel dintâi. Au început 
antrenamente lungi, obositoare, obstacole 
neînțelese de la cunoscuți, de la prieteni, de 
la profesori și chiar de la părinți. Nimeni nu 
părea a-i înțelege visul. Încercau să o aducă 
într-o realitate pe care ea o refuza, căreia 
nu-i mai aparținea. Treptat i-a convins pe 
toți. Cursă de cursă, medalie cu medalie, 
sacrificiu peste sacrificiu. Au acceptat și 
ceilalți că acesta este drumul ei. Unii au 
abandonat-o, alții au susținut-o. Nimic nu 
a abătut-o de la a-și atinge țelul. Și iată, 
se calificase pentru a participa la Jocurile 
Olimpice. Avea un an să se antreneze și 
posibilitatea de a-i transmite bunicului, pe 
calea numai de ei știută, cum e să fii primul. 

Ceva avea să-i strice bucuria acestei reușite. 
Un antrenament istovitor... o cursă de 
câțiva kilometri și nu a reușit să ajungă la 
final. Ambulanță, doctor, aparate, chipuri 
îngrijorate...vești proaste...

— Sport... mai ales de performanță... în nici 
un caz!

Replica aceasta intrase ca un glonț printre 
gândurile sale, răscolindu-i sufletul. Află 
mai târziu că un cheag de sânge se formase 
undeva în zona cerebrală și trebuia operat. 
Că are șanse să trăiască, dar că are șanse să 
și moară. Că-i aproape de nervul optic, că e 
posibil să nu mai vadă... și dacă va face în 
continuare orice activitate sportivă poate 
fi un pericol pentru viața ei. Totul trecuse 
peste ea ca o alergare de cai sălbatici și-i 
lăsase sufletul gol. Nu-i sunase în minte 
decât întrebarea suspendată fără răspuns a 
bunicului ”Cum e să fii primul?” Și se hotărî 
pentru a doua oară să urmeze același drum.

Va face operația, dar după Jocuri. Părinții 
erau îngroziți. Riscă să orbească. Dar altfel 
pierde șansa de a participa la Jocurile 
Olimpice. Ceilalți trebuiau să accepte 
hotărârea ei. Apoi iar alte obstacole. 
Antrenamentele dure, epuizante se 
terminau uneori cu pierderea cunoștinței. 
Antrenorul renunță la ea speriat „Nu vreau 
să te am pe conștință!”. Atleta accepta ideea 
și-i dădu într-un fel dreptate. 

Se antrena zilnic, doar că zilele începură să 
fie mai întâi înnorate, apoi ca în ceață sau 
pline de umbre. Se împiedica de oameni, se 
lovea de obiecte, inevitabilul se întâmpla. 
Însă nu renunță... își ascuți simțurile, 
auzul era acum cea mai importantă armă. 
Învăță să aprecieze distanțele cu ajutorul 
sunetelor, dar lucrurile deveneau din ce în 
ce mai grele de unul singur. Într-o zi norocul 
îi surâse. O opri din alergat un bătrân care 
îi mărturisi că o urmărește de zile întregi 
în parc alergând, că îi știe programul și că 
și-a dat seama că ceva nu e în regulă cu ea. 
Când află de ce aleargă cu aceea stăruință 
neobișnuită, îi oferi ajutorul, mărturisind 
că a fost și el atlet de performanță. Urmară 
alte luni de antrenamente intense în care 
fata învăță trucuri de respirație și dozare 
a efortului, dar, mai ales, trucuri de a 
„vedea” fără ochi. Alerga printre obstacole, 
se lovea de ele, se rănea, își revenea, o lua 
de la început. Toți știau că se antrenează 
pentru Jocurile Olimpice, doar ea, părinții 
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și bătrânul antrenor știau că lumea nu mai e 
toată a simțurilor ei.

Se apropiau Jocurile Olimpice. Totul era 
pregătit. Mai rămăsese vizita medicală. 
Bătrânul o însoți, îi ceru să-l aștepte 
și se duse să vorbească în cabinet cu 
doctorul, un vechi prieten. Acesta aruncă 
o privire suspectă spre ea, făcu o grimasă 
nemulțumită și apoi îi mai aruncă o privire. 
Părea că acceptă ceva cu greu. Tânăra atletă 
nu-și dădu seama ce se întâmplă, dar după 
vizita medicală primi acordul de a participa 
la competiție. 

— Știi că nu ai voie să participi aici... ești 
sigură de asta?! Poți participa la Jocurile 
Paralimpice. Ai șanse mari...

— Sunt un om normal, nu am probleme...

Bătrânul antrenor dădu neputincios din 
cap.

— Da, ești un om normal...

— Deci, mă ajuți în continuare?!

Antrenorul tăcu, dar o luă de mâini și le 
strânse cald. Și merseră mai departe..

Pocnetul startului se auzi înfiorător în 
urechile sale sensibilizate. Cursa de 1.000 
de metri începu într-un ritm amețitor. 
Simți că îi fuge pământul de sub picioare 
cu o senzație de neatins. Respirațiile 
concurenților se amplificau frenetic pe 
lângă ea. Vuiete nelămurite se auzeau de 
departe, dar semnalul transmis de antrenor 
după parcurgerea a 400 metri îl auzi foarte 
clar. Atingând ușor adversarele, se propulsă 
printre ele, le depăși cu o voință venită din 
altă lume, până când nu-și mai auzi decât 
propria respirație și-și continuă pas cu pas 
cursa spre victorie. Un fluierat scurt, urmat 
de unul prelung o avertiză că trecuse linia 
de sosire. Era codul știut de ea și de bătrânul 
atlet. O bucurie fără margini o copleși. 

Scoase un urlet de izbândă care părea că 
străpunge vacarmul mulțimii.

Brusc, o liniște asurzitoare se lăsă peste 
arenă. Pe ecranul imens apăru un mesaj 
cutremurător. Tânăra era descalificată, se 
aflase că testele medicale au fost eronate 
și că de fapt aceasta a alergat fără vedere. 
Atleta nu înțelegea ce se petrece. Tăcerea 
era apăsătoare. Bătrânul veni lângă ea 
și-i șopti cu glas sugrumat ce se întâmplă. 
Aceasta se așeză în mijlocul pistei, apoi se 
întinse la orizontală proiectând privirea 
goală spre cerul înalt. Asta era viața. Știuse 
de la început ce riscă. 

După minute în șir, aproape interminabile, 
tăcerea se sparse... un val de aplauze invadă 
arena. Îi ajungeau la urechi strigăte de 
încurajare. Atleții premiați la alte probe 
veniră lângă ea și, ridicând-o, îi atârnau la 
gât propriile medalii. Nu se simțeau trădați 
și se gândeau cum ar fi reacționat ei dacă 
ghinionul le-ar fi împiedicat împlinirea 
visului. Căci toți urmau același vis. 

Bătrânul antrenor, în lacrimi, o ținea în 
brațe și o încuraja, publicul o aclama, 
reporterii roiau în jur transmițând întregii 
lumi că victoria, chiar dacă nu este acceptată 
de reprezentanții Jocurilor Olimpice, nu 
mai poate fi contestată.

Tânăra atletă ridică privirea spre cer... „E 
copleșitor și minunat și atât de omenesc să 
fii primul, bunicule!”...

PROZĂ – CATEGORIA: 15-18 ANI – PREMIUL I 
Elev: Estera Bejan 

Colegiul Național „Cuza Vodă”, Huși, Vaslui 
Profesor îndrumător: Stela Enache-Ghiță

SPRE CULMILE SUCCESULUI PE 
FUNDUL „OCEANULUI”

Nu am reușit. Nu sunt nici pe departe în 
fruntea clasamentului, dar ei sunt aici, 
împreună din nou, iar ăsta e câștigul cel mai 
mare la care am visat. Să fie așa apoteoza?
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Aveam 16 ani când au divorțat. Pentru un 
copil toate astea ar fi putut părea tragice și 
de neacceptat, dar nu mai eram un copil de 
mult.

Le puteam citi în ochi ușurarea cu care se 
despărțeau. Pentru ei era ca o vindecare, ca 
o zi de soare după o lungă furtună. Pentru 
mine era doar un mod prin care bătrâna de 
vis-a-vis avea să mă oprească și să-mi spună 
compătimitor: Bietul de tine!

Relația cu tatăl meu nu fusese nicicând 
una apropiată. Se întâmplă rar să petrecem 
timp împreună, asta pentru că mereu era 
ocupat și solicitat la serviciu. Faptul că el 
avea să plece din casa în care timp de 16 
ani locuisem împreună era un eveniment la 
care eram neutru, nu pentru că mi-ar fi fost 
absolut indiferent, ci pentru că nu știam 
să reacționez în vreau fel la asta. Divorțul 
în sine era ca un musafir în sufletul meu și 
eram sceptic și timid, nu indiferent.

Deși el nu știa asta și avusesem grijă să 
nu i-o arăt, era motivul pentru care mă 
apucasem de înot. Era cunoscut pentru 
condiția foarte bună pe care o tinerețe 
fructificată în concursuri de înot i-o adusese. 
Așa o și cunoscuse pe mama mea, ea fiind 
jurnalistă la un ziar local. Pasiunea lui a fost 
fericirea ei, iar rezultatul îmbinării acestor 
armonioase lucruri sunt eu.

Mama mă ducea des la înot, astfel am 
deprins o pasiune pentru ceea ce se dovedea 
a fi pasiunea tatălui și fericirea mamei, care 
între timp devenise și fericirea mea, iar mai 
târziu evadarea.

Numele meu e Mihail. Acum am 18 ani 
și sunt înotător. Performanța mea este 
perseverența. Nu sunt cel mai bun, dar merg 
pe drumul care duce către performanță cu 
încredere, căci apa mi-a fost mereu oglinda 
propriilor puteri, reflecția ei spune că pot.
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Apa este mediul meu. Mă calmează și e 
totodată locul unde mă dezlănțui, unde îmi 
eliberez furia. Cu toate că îmi descarc de 
multe ori cele mai negative sentimente și 
gânduri în acest loc, ele reușesc să evadeze 
din mine într-o manieră grațioasă, elegantă, 
care lasă impresia unei precizii, unei 
limpezimi interioare.

Anul acesta este cel mai important pentru 
mine în ceea ce privește înotul, particip la 
Vienna international swim meet, iar acesta 
este cel mai mare pas din cariera mea de 
înotător.

Ziua 1

Azi ne-am antrenat puțin. Trebuie să fim 
odihniți pe mâine. Eu mă simt pregătit 
să încasez orice. Îmi simt trupul ca un 
templu care are să-ți arate frumusețile în 
fața a milioane de ochi muritori, gata să-l 
pângărească, dar asta îmi va fi jertfa spre 
apoteoză.

Simt o stare de neliniște cum mă copleșește 
din piept. Mă îngrijorează faptul că mă pierd 
cu firea, nu aș vrea ca slăbiciunile mele să fie 
cunoscute.

Mama mea pare mai liniștită, ceea ce mă 
sperie, din nou, pentru că toți sunt din ce 
în ce mai nervoși și emoționați contrar 
trăirilor ei, pare că ascunde ceva și e mereu 
distrasă. Trebuie să mă concentrez doar pe 
corpul meu, dar limpezimea mintală îmi e 
mai necesară ca oricând.

Mă scufund. Sunt undeva în mare. Simt 
cum panica îmi cuprinde întreg corpul până 
în oase. Nu mă pot mișca sau scoate vreun 
sunet. Din depărtare simt o căldură care se 
îndepărtează. Aud zgomote înfundate ale 
unor voci puse pe ceartă, dar nu disting 
niciuna. Amorțeala îmi învăluie trupul, dar 
mă calmez. Închid ochii și încet, încet îmi 
pierd cunoștința.

Unele nopți mi-au fost bântuite de 
coșmaruri ca niște stafii ce încearcă să-mi 
întunece rațiunea. Sunt agitat și mă tem că 
această stare să nu persiste pentru că îmi 
crează o stare de inconfort care îmi distruge 
naturalețea mișcărilor în apă.

Azi toată lumea e nervoasă. Antrenorii sunt 
mai iritați ca niciodată. Eu nu-mi mai simt 
picioarele și simt cum un tremur convulsiv 
mă încearcă.

Apa e dintr-o dată nesemnificativă. Simt 
cum fundul bazinului mă privește încercând 
să mă înghită. Din toată ființa mea un singur 
impuls simt, să fug.

Mă desparte o oră de ce are să fie 
reprezentația mea, dar nu are să fie deloc?

Încerc să-mi imaginez lucruri cumplite 
din meleaguri îndepărtate, dar nimic nu 
pare mai înfricoșător în acest moment. Îmi 
vine să plâng. Alerg spre vestiare încercând 
să-mi opresc plânsul care izbucnește de 
undeva din interiorul meu, interior pe care 
nu-l recunosc și mă sperie.

Simt cum fiecare lacrimă îmi arde pielea și 
o durere cumplită de cap mă sfâșie. Apuc 
niște prosoape albe și-mi îngrop fața în 
ele. Textura moale e binefăcătoare și parcă 
mă calmează. Nu mai știu ce e vis și ce e 
realitate, dar simt cum mă înec în realitate, 
în ceea ce înseamnă viață.

Mi-au trebuit 10 minute să mă liniștesc. 
Vine și momentul meu.

Liniște. Apă. 

Nu-mi este teamă de apă, îi cunosc forțele 
și am încredere că-mi va fi aliat, dar mă tem 
de umilința pe care obținerea unui punctaj 
mediocru mi-ar pricinui-o. Voi avea de 
parcurs 100 de metri liber într-un timp cât 
mai scurt.
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Tatăl meu era renumit pentru viteză și eu 
nu pot fi mai prejos.

Ziua 2

 Nu simt nimic ce ar putea să mă nelinștească, 
nimic ce ar putea să mă emoționeze sau 
intimideze. Am devenit imun la frică.

Mai sunt 3 zile. Trei zile în care orice 
greșeală sau accident mi-ar putea fi fatale 
în ziua concursului. Antrenorul e parcă mai 
nervos, agitat și simt cum își canalizează 
toată încrederea în mine, lucru care mă 
dezamăgește. Oamenii ar trebui să aibă 
încredere numai în ei înșiși, plasarea 
încrederii în persoane sau obiecte e un 
semn al slăbiciunii, nu e loc pentru cei slabi. 
Cel puțin asta îmi repet mie și știu sigur că 
nu mă înșel. Cred cu tărie că mă voi ridica 
la nivelul pe care-l visez în ziua concursului, 
iar nu doar pentru că am muncit din greu 
de atâtea luni, nu, nici măcar pentru că 
antrenorul și-a sacrificat răbdarea și timpul, 
ci pentru că eu, singura identitate asupra 
căreia am o certitudine, am încredere în 
forțele proprii.

Mama mea e și ea aici cu mine, la Viena, dar 
pare preocupată, ar fi putut să nu vină, m-aș 
fi simțit la fel de singur. De fapt, cred că nu 
e vorba de singurătate, e mai mult o stare, 
e liniște interioară pe care, neștiind să o 
fructific, o privesc negativ. Ce naivi suntem 
noi oamenii!

Concursul acesta e crucial pentru mine. E 
începutul sau sfârșitul meu.

Ziua 3

Toată lumea era agitată azi. Nici nu știu de 
ce se strofocă atât pe ultima sută de metri. 
Antrenorul meu pare că intră în depresie, 
iar asta mă scoate din sărite și nu reușesc 
să scot un timp prea bun. E o atmosferă 
mortuară printre noi acum cu toate că 
fiecare e sigur că va lua ceva, așa e mereu. 
Câtă superficialitate!

Totuși este ca o boală contagioasă, nu poți 
să ai altă stare de spirit, e ca și cum am fi 
niște marionete care odată cu mișcările 
păpușarului adoptă și starea de spirit. Ce 
ciudați putem fi, noi oamenii!

PROZĂ – CATEGORIA: 15-18 ANI – PREMIUL II 
Elev: Ana Groza 

Liceul Tehnologic „Oltchim”, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea 
Profesor îndrumător: Manuela Achim

SCRISOARE PENTRU MAMA MEA

Draga mea mamă,

Îmi aduc aminte printre frânturi, printre 
genele strânse cu putere să nu îmi scape 
niciun gând, nicio lacrimă, îmi aduc aminte 
cum îmi spuneai...câte nu-mi spuneai...

„Să nu te grăbești... viața ta este prea scurtă 
pentru a te grăbi. Crezi că nu vei mai apuca 
să trăiești tot ce ai auzit despre alții că au 
trăit? Dar, gândește-te câți ani au acei alții 
când îți povestesc aventurile lor de viață. 
Ai deschis netul și ai citit despre ei acum, 
când ai doar 15 ani, ei aveau deja încă o dată 
vârsta ta când au făcut ceea ce îți povestesc 
ei ție că ar fi făcut...Pentru ei era poate 
puțin cam târziu, dar pentru tine, tu unde 
te grăbești? Și de ce nu ai citit până la capăt, 
de ce nu ai citit printre rânduri? Vorbele lor 
exprimau durere și regret că au încercat, că 
s-au înșelat, că au pierdut timp din viața 
lor...mică oricum; unde te grăbești că ai 
timp, oricât de mică ar fi viața așa de om?

Ce te face să fugi după senzații, să te ascunzi 
în fum?...Dacă râul s-ar grăbi, nu ar mai fi 
râu, nici măcar râul repede de munte nu se 
grăbește ca tine, viteza lui nu înseamnă că 
vrea să termine mai repede ceea ce are de 
spus, ci că are mult-mult de făcut și de aceea 
rostogolește val după val, că are un drum 
foarte bolovănos de parcurs și de aceea trece 
cu putere peste bolovani, dar el vine dintr-
un izvor nesecat, el este și va fi cât lumea, îți 
permite, așadar să se rostogolească și cu cea 
mai mare putere și viteză să uimească piatră 
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după piatră, prăpastie după prăpastie...Dar 
tu, pui de om, tu ești mic și firav, tu nu vii 
din veșnicie și nu trăiești veșnic...Și drumul 
tău e greu, dar nu îl vei putea străbate până 
la capăt dacă te repezi în el, trebuie să-l 
urci încet, precum ciobanul turma de oi la 
munte.

Viața ta e mică și trupul tău slab și mintea ta 
crudă ca bobocul de măr primăvara. Trebuie 
să ai grijă și de trup și de minte și de tine tot, 
dacă vrei să mai vezi și unde se varsă râul 
de munte, dacă vrei să mai auzi și să te mai 
auzi. Abia dacă ai învățat să asculți și tu dai 
crezare vorbelor unor bătrâni obosiți!? Abia 
dacă ai învățat să scrii și tu deja îți așezi pe 
hârtie memorii pe care le socotești absolute 
și definitive. Îmi spui tu azi că ai nevoie de 
ajutor?! Dar cum ai găsit tu ajutorul în iarba 
uscată și nu te-ai oprit să vezi cât este de 
frumoasă primăvara, cât de colorați sunt 
pomii, cât de plăpânde sunt florile?

Cine te-a păcălit, pui de om, să încerci 
senzații mistice din fumul de țigară, nu ai 
mai stat o clipă să vezi cât de repede dispare 
fumul, și cum se duc de repede rotocoalele, 
oricât de frumoase ar fi ele? Nu vezi cât de 
puțin durează în aer acele mici vârtejuri!? 
Ai crezut că tu vei dura mai mult decât le 
îndeși mai multe în tine? Cum nu te-a durut 
când te-ai înțepat prima dată cu un ac 
împrumutat? Dacă ai rezistat acelei dureri 
ascuțite, de ce nu ai putut găsi în tine tăria 
să reziști durerii surde de durere de om? De 
ce te-ai repezit să intri pe prima ușă care 
îți promitea scăpare și nu ai deschis-o ușor 
ai fi văzut atunci că dincolo de ea e și mai 
multă durere...Și poate te-ai fi oprit. De ce ai 
crezut în poveștile altora despre vise făcute 
și nu ai încercat să trăiești viața ta? Doarme 
toată viața cel ce crede în vise, tu de ce ai 
vrut să dormi și nu să trăiești?

Somnul, viața fumurie, căldura substanței...
toate acestea nu sunt viață... și tu tocmai 
viață căutai... cât de ușor te-au păcălit 
ceilalți!

Vrei să fii liber? Vrei să visezi? Dar ce 
înseamnă să visezi? Ce înseamnă să fii liber?

Dorită la fel de fiecare dintre noi, dar 
înțeleasă diferit de fiecare dintre noi, 
libertatea este un drept și o calitate 
deopotrivă. Pentru a fi liber înseamnă a fi 
diferit. Cine este liber este altfel, este unic, 
este singur, este în pace și în concordanță 
cu sine. Dar o dată ce ai gustat din dulcele 
nectar al libertății e ca și când ai fi gustat 
cu trăinicie dintr-un puternic elixir; pentru 
că voința proprie/ liberul arbitru crează 
euforie. Chiar și în dicționar, libertatea 
este definită în relație cu voința: libertate 
înseamnă posibilitatea de a acționa după 
propria voință sau dorință.

Dar să fii liber înseamnă să fii puternic, dar 
și responsabil. Iată câtă putere există într-un 
cuvânt! Iată câtă sarcină, câtă încărcătură 
afectivă, câtă stăpânire de sine presupune 
acest drept. De aceea există teamă, e și bine 
că e. Pentru că teama aduce cu sine limita. 
Temerea vine din gândul că ai putea abuza 
de dreptul la libertate. Puțini sunt aceia care 
au curajul de a-și asuma deciziile, indiferent 
de consecințe. Și nu cred că acești oameni 
sunt chiar liberi, sau mai liberi, cred mai 
degrabă că sunt mai puțin conștienți.

Libertatea ta trebuie îngrădită cu nevoia 
de libertate a celui de lângă tine...pentru 
a evita rătăcirea și coșmarul. Dacă ar fi să 
delimităm în cadrul acestui mare câmp de 
libertate, parcele de lanuri verzi, libertatea 
de a visa cred că este cea mai verde dintre 
toate. Chiar dacă te trezești obosit, lipsit de 
vlagă, în fiecare zi, care ți se arată în față, 
chiar dacă oftezi în fiecare zi și te simți 
necolorat, sau decolorat, nu trebuie să uiți 
că ai totuși libertatea de a visa. Ești om, deci 
ești liber, deci ai libertatea de a visa.

Dar limitele pe care trebuie să ni le 
impunem, să le impunem libertății noastre, 
despre care am vorbit mai sus, se aplică 
implicit și libertății de a visa.
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Sinonime pentru a visa sunt a se amăgi, a 
se lăsa dus de val, a pluti în ireal. Ori a fi 
liber nu înseamnă a pluti în ireal. A fi liber 
să visezi trebuie să însemne a fi liber să vrei. 
Și să poți să vrei!

Să vrei înseamnă să ai voință. Dar cum 
voința este o calitate a visării, iar visarea 
este o parte a libertății, voința devine, pe 
cale de consecință, o parte de libertate, 
pentru că nici voința, oricât de necesară ar 
fi ea, nu poate fi fără garduri.

Voința reprezintă capacitatea de a 
transforma intenția în acțiune, este puterea 
care dă impulsul de a porni la drum și 
concentrarea de forțe fizice și psihice pentru 
a pune lucrurile în mișcare. Voința nu poate 
fi susținută la cote maxime la nesfârșit, 
fiind de obicei temporară. Menținerea 
voinței necesită o concentrare maximă, este 
foarte obositoare și de aceea foarte greu 
de menținut. De obicei, apar alte lucruri 
care vor distrage concentrarea. Pentru a 
nu pierde concentrarea trebuiesc folosite 
o serie de metode pentru a menține voința 
la cote maxime. Rezultatul este mai bun 
atunci când în loc să fie folosită voința direct 
în lupta cu problemele, aceasta este folosită 
în principal în lupta cu transformarea 
mediului, a obstacolelor sociale și a 
obiceiurilor. Un exemplu de „aplicare” a 
voinței este încercarea de a te elibera de 
„libertățile impuse de ceilalți”, obiceiuri 
sociale și de socializare. Care ar putea să 
îți dea impresia de înălțare, de visare, de 
eliberare de tot, de toți, dar care nu sunt 
decât niște provocatoare de coșmaruri.

Visează să zbori cu patinele, nu cu aripi, că 
ești totuși om.

Visează că ești liber să alergi, nu să greșești, 
că e păcat să cazi din păcat în păcat.

Visează, nu lăsa pe alții să îți transforme 
visele în coșmaruri.

Cât aș vrea să mai fi azi, mamă bună, mamă 
dragă, să vezi că m-am ...reparat și eu și 
patinele mele. E drept patinele sunt altele, cu 
cele de atunci nu se mai putea face nimic. Pe 
una doar a mai găsit-o tata. Iar pe cea ruptă 
o păstrez să îmi aducă aminte ce am făcut. 
Cum am lăsat „prietenii” să mă convingă 
că a fi liber înseamnă să zbor singură. Cum 
am lăsat „colegii” să mă convingă să încerc 
și eu să „zbor” cu ei. Cum m-am ascuns de 
tine când te-am văzut că mă...cauți. Cum 
râdeam de tine, împreună cu „ei” când te 
vedeam cum plângi, când te auzeam cum 
mă strigi. Eu te-am găsit, în brațele mele ai 
oftat și ai zâmbit pentru ultima dată, și eu 
râdeam fără să mă pot opri, fără să pricep 
pe deplin ce mi se întâmplă.

Cât aș vrea să mai fi azi, mamă bună, mamă 
dragă, să vezi că m-am reparat și eu și 
patinele mele. 

Să vezi cum se bucură alții pentru mine, 
cum râd ei și cum plâng eu. Oare tu știi, 
mamă bună, mamă dragă, unde am ajuns 
acum!?

Oare tu auzi imnul nostru, mamă!?

Pentru tine, mama mea, chiar dacă e atât de 
târziu... 

PROZĂ – CATEGORIA: 15-18 ANI – PREMIUL III  
Elev: Naomi Hrapșa 

Colegiul Național „Cuza Vodă”,Huși, Vaslui 
Profesor îndrumător: Stela Enache-Ghiță 

DE M-AȘ FI NĂSCUT ORB

Toate zilele au câte ceva diferit, n-aș putea fi 
în stare să zic ce anume, căci prea seamănă 
între ele, și prea m-au secătuit de interes, 
sunt ca o piatră dură supusă căldurii și 
frigului totodată, transformându-mă în 
final în praf de pușcă, așa că nu mai pot 
observa. Însă, mi s-a părut odată că ora 5 pm 
a venit mai devreme ca de obicei, soarele, 
încă sprinten, se juca de-a v-ați ascunselea 
cu pământenii care încă mai aveau timp să 
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privească cerul. În lipsa lor, s-ar fi odihnit 
pe acoperișurile plate de blocuri ce stau să 
cadă sub greutatea moleculelor de aer pe 
care nu le auzim lovindu-se haotic de umerii 
noștri plecați, ori de fruntea îmbătrânită.

Tot aceeași oameni, care privesc cerul, 
uneori se uită și pe pământ, dar sunt orbiți 
de lumina soarelui abia privit, ca să mai 
vadă ce este aici jos. Ei cred că aceleași legi 
ale libertății se aplică peste tot: tăiem aerul 
cu brațele cum o fac păsările cu aripile, și în 
zborul nostru, ne vărsăm în pahare de apă 
care sunt colorate cu albastru de metilen ori 
violet de gențiană, pentru a colora lumea 
asta alb negru. Nu că alb negrul nu ar avea 
farmec, ci pentru că noi nu mai știm cum să îl 
transformăm în artă, nu îi mai putem tolera 
superioritatea ce o deține incontestabil. 
Și dacă totuși avem darul vederii, lasă-ne 
Doamne, să ne bucurăm de el!

Mi-am afundat mâinile mari în buzunare 
și mi-am ridicat gulerul, făceam mereu 
acest gest de precauție, cu toate că vremea 
nu ne silea încă să ne ascundem bărbiile în 
fulare rigide de atâta purtat și spălat. Îmi 
imaginam viața pe care mi-ar fi plăcut să o 
trăiesc, dar de care îmi era frică să întreb la 
non-stopul de la colț. Aș fi putut însă să o am 
demult, dar nu aș fi știut ce să fac cu ea, așa 
că ce este greșit în a aștepta? Sunt de părere 
că toți oamenii au ceva miraculos în ei; fie o 
simplă sclipire în ochi atunci când privesc 
ceea ce iubesc, fie doar o șoaptă rostită 
cu patos în tinerețe unei persoane care își 
caută fericirea promisă, pentru unii e destul 
de simplu faptul că s-au născut să trăiască 
un timp. Eu nu vroiam să îmi irosesc unica 
șansă de fericire.

O femeie cu un buchet de crizanteme se 
apropie grăbită de stația de tramvai unde 
mă aflam și eu. Purta pantofi de un negru 
pătrunzător, dar erau ușor prăfuiți, iar un 
șiret încerca să se dezlege din fundița în 
care a fost contorsionat. Își privește ceasul 
cu cataramă roasă și zâmbește mulțumitor, 
ca și cum ar fi înfrânt timpul și ar fi spart 

capacul de sticlă sub care era blocată ea 
însăși. Părul verde îi zbură nebunește în 
vânt, șuvițe subțiri oprindu-i-se în colțurile 
gurii, dar pe care le potolea cu o atingere 
fermă și automată. Era aproape frumoasă, 
dar își pierduse deja stropul de nebunie 
care o făcea miraculoasă. Tramvaiul 24 a 
ajuns în stația fără refugiu cu un zgomot 
inconfundabil de rugină, ce m-a trezit din 
cinism și m-a obligat să interacționez cu alți 
oameni ce nu privesc cerul, chiar dacă nu 
schimbăm mai mult decât priviri goale care 
nu spuneau nimic, jucăm zilnic un teatru 
pentru orbi, de care îmi este rușine.

Îmi ridic umerii pentru a-mi așeza mai 
bine arcul în spate și aștept ca fata verde să 
intre înaintea mea, o urmez îndeaproape. 
Oamenii se uită ciudat la noi, dar cum să 
reacționeze altfel când văd o femeie radiind 
de tinerețe și prospețime, frapantă prin 
nonconformism, aflată, din întâmplare, 
lângă un bărbat timid, bărbierit de 
dimineață, ce caută în nebunia orașului 
liniștea. Dar nu îmi place să vorbesc despre 
mine, orice aș zice pare lipsit de modestie, 
însă uneori trebuie să încerc.

Mă numesc Igor și sunt arcaș. Ori cel puțin, 
așa îmi place să cred, merg uneori și mă 
pierd printre copacii pădurii, și îmi iau și 
arcul, ca să îmi țină cineva de urât în timp 
ce respir aerul filtrat de griji. Atunci când 
sunt istovit și sfărâmat de rutină, prefer să 
îmi caut un refugiu departe de umanitate, 
acolo să îmi regăsesc echilibrul dintre corp 
și minte, făcând ce știu mai bine să fac: să 
trag săgeți, una după alta, pentru a nimeri 
același punct roșu de pe ținta agățată de 
trunchiul infinit al arborilor.

Nu sunt un mizantrop, poate doar 
introvertit, iar asta ar putea fi o calitate sau 
din contră, un blestem: simțind totul altfel, 
cu mai multă intensitate, parcă nu suntem 
făcuți pentru a trăi în aceeași lume cu un 
soare bipolar, puternic și timid totodată. De 
aceea prefer solitudinea, îmi dă siguranța 
de care am nevoie prin excluderea a tot 
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ce poate să mă rănească, evadez. Este o 
diferență între tirul cu arcul și vânătoarea 
cu arcul. Au la bază instinctul și aptitudinile 
unei primate, principiul „vânezi sau ești 
vânat”, însă eu nu pot fi vânat decât de 
mine însumi. Nu aș putea trage săgeți în 
animale, cum ele nu se pot apăra în fața 
armelor noastre, nu au cu ce. Noi ne-am 
făurit singuri aceste instrumente și avem 
tot dreptul să le folosim, dar imaginează-ți 
că ești ochit, chiar acum, de un alt vânător 
mai mare decât tine și decât mine, superior 
prin toată puterea cuvântului, ce ai zice 
dacă el te-ar lua drept trofeu și te-ar agăța 
într-un cui pe peretele unei cabane, mirifice 
de altfel, doar pentru a-și satisface amorul 
propriu. Ar fi drept? Unde este fair-play-ul? 
Dacă vrei să joci, respectă regulile.

Ei nu trebuie să știe delirul în care mă 
pierd la fiecare sfârșit de săptămână, e ceva 
personal ce simt doar eu, este temerea mea 
de a nu ruina ceea ce iubesc. Așa că stau 
nemișcat la curbele făcute de tramvaiul 
arhiplin de gânduri uitate. Nimeni nu-și 
uită zarzavaturile cumpărate cu exigență 
din super-market, le iau grăbiți atunci când 
tramvaiul amenință că se apropie de stația 
lor, și se îndreaptă către ușa din spate, dar 
în graba lor uită ceea ce i-a măcinat ani de 
zile, gânduri care nu primesc din partea 
stăpânilor o ultimă privire.

Iubiri uitate și adoptate fără voie de alții se 
plimbă mereu pe străzile prăfuite ale orașului 
cu acoperișuri de blocuri plate. Mă întreb 
dacă nu are rău de mișcare. În fine, astfel 
cred eu că oamenii se pot reîndrăgosti, merg 
cu tramvaiul și fac schimb de sentimente, ca 
de numere de telefon, dar în cazul acesta e 
mai direct și mai personal, o autodistrugere 
mai timpurie. Oare iubirea ce crede de faptul 
că tot e plasată de la un călător la altul fără 
a i se cere consimțământul? Ar trebui să 
facă ceva, să alerge după oameni cu iubirea 
lor moartă în brațe, așa cum alergi după 
cineva care și-a scăpat portofelul? Sau aș 
putea trimite săgeți de care să leg amintirile 
frumoase ale acestor uituci și să le trimit 

direct în apartamentele lor mici. Dar poate 
eu nu văd bine ținta. Punctul roșu este prea 
mic ca să-l disting, iar scopul meu nu ar fi 
niciodată atins, aș orbi încercând zadarnic 
să redau echilibrul oamenilor ce părăsesc 
tramvaiul... poate nu ar trebui să fac nimic.

Caut un scaun gol, dar toate erau murdărite 
de despărțiri și confesiuni, chiar acolo, în 
mișcarea haotică a particulelor de aer. Așa 
că stau în picioare, chiar dacă mai sunt doar 
patru persoane în tramvaiul 24, cu sunet de 
rugină. Cred că să fii arcaș are un dezavantaj 
în lumea din afara naturii, accelerația 
gravitațională, toate influențează traiectoria 
unei săgeți. Asta te face hipersensibil la tot 
ce e în jur, cum viața ta ar fi putut fi alta doar 
dacă ți-ai fi cumpărat săgețile din altă parte, 
sau dacă te-ai fi hotărât să iei cina în aceea zi 
de aprilie. Efectul fluture și călătoria în timp 
sunt fascinante, dar haosul în care sunt 
învelite îți dau o stare de panică, de aceea 
iubesc dreptatea și efortul propriu pe care 
îl depun în ceea ce fac. Vreau să fiu sigur că 
tot ceea ce mi se întâmplă mi se datorează 
întru totul mie, și nu unui fluture abia ieșit 
din cocon, care bătând din aripi de două 
ori, mi-ar putea devia traiectoria, oricum 
incertă, prin viață.

Simt că sunt un vânător vânat la rându-mi, 
de asta stau cu simțurile ascuțite. Până la 
fata verde, care s-a așezat vis-a-vis cu iubirea 
unui tinere studente la drept, sunt doar doi 
metri și puțin. Aș putea să o învăț să tragă 
cu arcul și să-și înfrunte singură soarta. Ar 
putea să-și recapete strălucirea, iar în cazul 
în care ar fi orbită de norii nimbus, căci în 
spatele lor se ascunde soarele acum trist, 
i-aș spune că de abia acum începe să vadă, 
tot ce a văzut până acum a fost peștera lui 
Platon. Ne-am duce amândoi să vedem 
realitatea din afara ei, sau am pătrunde, 
din neștiință, într-o altă încăpere a peșterei. 
Dar am putea fi fericiți.

Aș vrea să am un dialog cu această fericire, 
dar ca să nu am vreun avantaj, mi-aș lăsa 
trupul pe pământ, pe un scaun de tramvai, 
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și am merge împreună pe un strop de ploaie 
ce cade cu o viteză mută în amintirea unui 
copil. Ne vom opri doar pe umbrela unei 
tinere sau părul ud al unui student. Dar 
până să cădem, eu aș certa-o și aș încerca 
să o străpung cu o săgeată, și am să o fac în 
minte de un milion de ori, căci oricum pare 
moartă în viața mea. Dar arcul? L-am lăsat 
în tramvai, mi-a fost cerut ca taxă, iar cum 
iubirea o vândusem mai demult, asta era tot 
ce aveam. Dar ea, ca femeie, căci e imposibil 
ca fericirea să fie bărbat, m-ar privi ironic și 
m-ar lăsa să-mi continui monologul în care 
blamez tot ceea ce am iubit. Voi blestema 
singura fată pe care am iubit-o și care m-a 
învățat să trag săgeți în cutii de carton 
desenate cu creioane colorate. Niciodată să 
nu străpung inimi de animale, e nedrept, 
și mai ales nu de oameni visători, căci ea 
credea, ce naivă, că oamenii au inimi de 
sticlă care se vor sfărâma iremediabil la 
atingerea cuvintelor ascuțite, sau cel puțin 
așa se întâmplă cu visătorii. Pe când oamenii 
simpli au inimi de lemn, ce se pot aprinde 
prin contactul cu o săgeată mânioasă ce se 
apropie cu o viteză imprevizibilă. În funcție 
de toleranța noastră, ea se poate dezintegra 

înainte de a atinge ținta nevinovată, ori ar 
putea-o aprinde, și ea ar arde în suferință. 
Dar cine nu iubește mirosul de lemn 
proaspăt sau atingerea fină a sticlei, cine ar 
vrea să facă rău vreunui muritor?!

Apoi cred că i-aș mulțumi fericirii, da, așa 
cred că aș face. I-aș mulțumi pentru că lipsa 
ei m-a făcut să-mi cresc propria fericire. Am 
găsit în tirul cu arcul, alergând de spaimă, 
un alt Igor mai sigur pe sine, care nu caută să 
fie ceea ce vrea societatea, el era acceptat și 
respectat pentru cine era, fără a fi interogat, 
judecat și catalogat.

Însă fericirea nu e demnă de mine, 
trăiesc prea puțin pentru a-mi permite 
o întrevedere cu aceasta, mai bine să mă 
toarne într-un pahar și să mă dea de băut 
copiilor însetați, ori m-ar putea arunca în 
mare...ori în pădure să-mi fugăresc ecoul 
pentru a-l străpunge și a-i cere să se întoarcă 
la mine. Dar să nu-mi uite arcul, căci doar 
în lumea sportului pot fi eu, fără arc mi-aș 
pierde echilibrul și aș cădea la următoarea 
curbă făcută de tramvai. Aș pierde șansa de 
a o revedea pe fata verde.
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
SUB EGIDA CONSILIULUI DE 

CONDUCERE AL A.O.R.

Congresul Mondial LUMEN 2016 – Iași 
Seminar – „Valorile Olimpice 

în Societatea Contemporană”

Educația Olimpică în acțiune! – „Școala altfel”

Conferința Națională 
„De la experiență la cercetare în Olimpism, 

educație fizică și sport” – Cluj-Napoca

Program național de educație olimpică prin sport în 
cadrul voluntariatului olimpic –  

„În drum spre Rio” 
Concursul național sportiv – cultural-artistic  
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul III”

Curs de perfecţionare lectori 
în domeniul Olimpismului – Buzău, ediția I 

Curs de formare lectori 
în domeniul Olimpismului – ediția a II-a 

„Working together for olympic education”
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CINE:
Facultatea de Educație Fizică și Sport 
din cadrul Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, A.O.R. Iași, 
Universitatea de Stat de Educație 
Fizică și Sport Moldova din Chișinău 

CE:
Scopul acțiunii – identifiarea 
statusului valorilor olimpice: 
dacă sunt aceleași sau au suferit 
modificări fiind influențate de 
evoluția societății și a Mișcării 
Olimpice. 

CÂND:
15 aprilie 

UNDE:
la Iași

REZULTATE:
10 lucrări științifice au fost înscrise 
la acest seminar de către voluntari 
ai Mișcării Olimpice din România, 
Letonia, Ucraina și Moldova.



Congresul Mondial LUMEN 2016 – Iași 
Seminar – „Valorile Olimpice 

în Societatea Contemporană”
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Congresul Mondial LUMEN 2016 – Iași 
Seminar – „Valorile Olimpice 

în Societatea Contemporană”

Asociația LUMEN, Editura LUMEN, 
Centrul de cercetări socio-umane LUMEN și 
Centrul de consultanță și training LUMEN, 
în parteneriat cu universitățile de profil au 
organizat la Iași și Suceava în perioada 12 
– 17 aprilie, Congresul Mondial aniversar 
LUMEN – 15 ani de activitate editorială, 
științifică și culturală.

Scopul acestui congres s-a concentrat pe 
interferențele dintre noile abordări teo re-
tice și practica socio-educațională, luând în 
considerare necesitatea unui redi men sio-
nări etice a acțiunii sociale.

Au fost organizate evenimente științifice 
asociate care au avut tematici diferite 
precum: responsabilitate și răspundere 
medicală, dimensiunile etice și sociale în 
administrația publică și drept, trans uma-
nism, cercetare responsabilă și inovație în 
practicile educaționale, mentalitatea socie-
tății în transformare, provocările actuale în 
asistența socială: etică în asistența socială, 
etc. Motto-ul congresului a fost: „Logos, 
uni versalitate, mentalitate, educație și 
noutate”.

Pe 15 aprilie 2016, a avut loc la Iași semi-
narul „Valori Olimpice în Societatea Con-
tem porană”, eveniment organizat în par-
teneriat cu Facultatea de Educație Fizică și 
Sport din cadrul Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Stat 
de Educație Fizică și Sport Moldova din 
Chișinău. Coordonatorul seminarului a fost 
doamna Liliana-Elisabeta Radu – Director 
al Academiei Olimpice  Române (A.O.R.) 
filiala Iași și conferențiar doctor în cadrul 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași.

Pornind de la premisa că Olimpismul este 
o filosofie de viață dezvoltată încă din 1894, 

se pune accent pe rolul sportului în cultura 
globală, înțelegerea la nivel internațional, 
coexistența pașnică, toleranța, precum și 
educația morală și socială. Scopul acțiunii 
a constat în a afla dacă valorile olimpice 
sunt aceleași sau au suferit modificări 
fiind influențate de evoluția societății și a 
Mișcării Olimpice. Subiectele dezbătute 
au vizat: etica, voluntariatul, solidaritatea, 
toleranța, excelența și Olimpismul.

Un număr de 10 lucrări științifice au fost 
înscrise la acest seminar. Prof. dr Ilvis 
Abelkalns – Director al Centrului de 
Sănătate și Educație Sportivă din cadrul 
Facultății de Educație, Psihologie și Artă 
de la Universitatea din Letonia (Riga) a 
prezentat lucrarea „Crearea ideii olimpice 
printre tinerii școlari”. Metoda identificată 
la nivelul Comitetului Național Olimpic din 
Letonia de a promova valorile olimpice a 
fost organizarea de activități cu ocazia „Zilei 
Olimpice”. Activitățile derulate în acest scop 
pot diferi ca durată între o zi, o săptămână 
sau chiar o lună. Indiferent de perioadă, 
obiectivele propuse sunt aceleași: de a crea 
o atmosferă olimpică în cadrul unei școli 
sau universități, introducând principiile și 
valorile olimpice – promovarea înțelegerii 
reciproce și a prieteniei, familiarizarea cu 
Jocurile Olimpice, cunoașterea altor țări și 
culturi. Scopul nu constă în identificarea 
celui mai rapid și puternic sportiv. Tematica 
„Zilei Olimpice” a fost inclusă în diferite 
materii cum ar fi: limbi străine, istorie, 
geografie, informatică, arte vizuale, muzică 
și matematică.

Un alt subiect prezentat a vizat „Ghidul 
Olimpic – o unealtă de promovare a Educației 
Olimpice în cadrul Societății Moderne”, 
lucrare realizată de Laura Cârlescu Badea 
(Director al Academiei Olimpice Române) 
și Alexandra Dospinescu (Secretar al Aca-
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de miei Olimpice Române). Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) a 
fost reprezentat la această sesiune de Se-
cre tarul A.O.R. „Ghidul Olimpic” a fost 
publicat de C.O.S.R. cu ajutorul A.O.R. și cu 
sprijinul unui număr mare de specialiști în 
domeniu precum și al Comitetelor Olimpice 
Europene (E.O.C.). Ghidul este destinat 
pu blicului larg și evidențiază impactul pe 
care Olimpismul îl are asupra societății 
moderne și arată că sportul este creator 
de bine, frumos și adevăr. El a fost gândit 
ca un mijloc util de predare și învățare a 
Educației Olimpice. Procesul Educației 
Olimpice presupune existența unui filosofii 
a vieții și a unor idealuri olimpice prin care 
se încearcă dezvoltarea armonioasă a ființei 
umane, perfecționându-i calitățile minții, 
tru pului și sufletului.

Doamna Pia-Simona Făgăraș, lector uni-
ver sitar doctor în cadrul Universității de 
Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, s-a 
înscris cu lucrarea „Modalități de promovare 

a valorilor olimpice la nivelul comunității 
studenților universitari”. Pornind de la 
ideea potrivit căreia Olimpismul reprezintă 
o filosofie de viață care plasează sportul 
în serviciul umanității și aduce împreună 
sportul, cultura și educația, dna Pia-
Simona Făgăraș a identificat valorile 
olimpice excelența, prietenia și respectul în 
proiecte derulate la nivelul „Universității de 
Medicină și Farmacie” din Târgu Mureș. A 
fost menționat faptul că dezvoltarea recentă 
a campusului universității și crearea de 
noi instituții – Centrul de cercetare pentru 
medicină avansată și farmaceutică și 
Centrul de simulare și abilități practice – 
reprezintă oportunități pentru promovarea 
și dezvoltarea valorilor olimpice. Cele mai 
bune modalități identificate de punere în 
aplicare a obiectivelor propuse au fost: or-
ga nizarea de evenimente sportive variate 
(UMFest – Festivalul universitar de sport, 
Jocurile naționale „Special Olympics”), 
manifestări științifice („Marisiensis” – 
Congresul internațional al studenților, 
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Conferința Științifică Internațională „Cone-
xiuni introspective asupra științei mișcării 
umane”, Conferința națională de „Nutriție 
sportivă”), implicarea unui număr mare de 
studenți în organizarea acțiunilor în calitate 
de voluntari.

O altă prezentare a fost realizată de dna 
prof. doctor Oksana Hrechanyuk din 
cadrul Universității de Stat de Cultură 
Fizică din Lviv (Ucraina). Subiectul a fost 
„Jocurile sportive de pe coasta de Nord-
Vest a Mării Negre în perioada Elenă și 
Romană”. Principala sursă de cercetare 
a reprezentat-o inscripțiile epigrafice și 
monedele cu conținut agonistic. Potrivit 
acestor surse, jocurile sportive făceau parte 
din festivalul religios și erau organizate în 
cele mai importante polisuri (orașe-stat) în 
perioada Elenă și Romană. În primul secol 
al stăpânirii romane, centrele agonistice 
care se aflau pe coasta de vest a Mării 
Negre au fost mutate pe teritoriul Traciei. 
În această perioadă, festivalurile agonistice 

s-au derulat în Perinthus, Philippopolis 
și Serdic. Un singur stadion de tip roman, 
cu capacitate de 30.000 de locuri a fost 
construit în Philippopolis. Programul spor-
tiv cuprindea întreceri binecunoscute din 
Grecia Antică precum alergarea, pen ta tlo-
nul, boxul, pancrațiul. 

Gazda evenimentului, dna conferențiar 
doctor Liliana-Elisabeta Radu a încheiat 
seria de prezentări cu lucrarea „25 de ani 
de Educație Olimpică în România” în care a 
fost menționat faptul că Academia Olimpică 
Română este activă din 1991. Scopul 
acestui studiu a fost identificarea evoluției 
educației olimpice din ultimul sfert de veac 
precum și rolul pregătirii tinerilor în spirit 
olimpic. De-a lungul timpului, familia 
olim pică română a crescut, înființându-se 
noi filiale ale A.O.R. și numeroși oficiali și 
lideri de instituții (școli, licee, universități, 
cluburi sportive) s-au alăturat mărind 
rolul Olimpismului la nivel local, regional 
și național. Formatorilor în domeniul 
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Olimpismului le-a revenit rolul de a crea 
noi specialiști de educație fizică și sport 
în spiritul idealului olimpic precum și 
creșterea activităților de cercetare științifică 
și creație artistică cu tematică olimpică. 
Ca membru al Mișcării Olimpice, educația 
olimpică promovată de Academia Olimpică 
Română nu este dedicată doar sportivilor 
de performanță, ci tuturor iubitorilor de 
mișcare, artă și cultură.

Seminarul „Valorile Olimpice în Socie-
ta tea Contemporană” a reprezentant o 
oportunitate pentru specialiștii din dome-
niul educației olimpice de a se întâlni și 
identifica noi modalități de promovare a 
valorilor olimpice la nivel local, regional 
sau național. De asemenea, organizarea 
unui astfel de eveniment la nivel local, 
crează premisele derulării unor viitoare 
evenimente de acest tip.



Educația Olimpică în acțiune! – „Școala altfel”



CINE:
M.E.N.C.Ș. și I.S.M.B. cu sprijinul 
C.O.S.R. și A.O.R.

CE:
A.O.R. s-a alăturat programului 
derulat de M.E.N.C.Ș. – „Școala 
altfel: Să știi mai multe, să fii 
mai bun!” – prin organizarea de 
activități de educație olimpică 
precum: vizitarea Muzeului Sportului 
Românesc, vizionarea unui film 
documentar dedicat medaliaților 
olimpici întâlnire cu o parte dintre 
aceștia și activități sportive pe 
Stadionul de rugby. 
În cadrul proiectului a fost marcată 
și Ziua Internațională a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace.

CÂND:
18-22 aprilie

UNDE:
Casa Olimpică

REZULTATE:
1.300 de elevi, înscriși împreună cu 
68 de profesori îndrumători și care 
provin de la 25 de unități școlare, 
au fost organizați în grupuri de câte 
25-60 participanți.



spirit olimpic   

122

Educația Olimpică în acțiune! – „Școala altfel”

Într-un calendar al activităților educative 
și cultural-sportive, luna aprilie este una  
importantă, premergând parcă efervescența 
pe care o declanșează - între 23 mai și 23 
iunie - „Luna Olimpică”. 

În acest an, aniversarea „Zilei internaționale 
a sportului, pentru dezvoltare și pace” 
(marcată, în toată lumea, pe data de 6 aprilie) 
a fost inclusă într-un calendar complex al 
acțiunilor concepute și organizate de căre 
Academia Olimpică Română. Importanța 
și semnificația ei a fost afirmată în cadrul 
ciclului de manifestări care au avut loc 
în incinta Casei Olimpice, în intervalul 
de timp 18-22 aprilie, în colaborare cu 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării 
Științifice, respectiv Inspectoratul Școlar 
al Municipiului București, sub genericul 
„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 
bun!”.

Cei peste 1.300 de elevi, înscriși împreună cu 
68 de profesori îndrumători și care provin 
de la 25 de unități școlare, au fost organizați 
în grupuri de câte 25 – 60 participanți. 
Respectând programarea, fiecare dintre 
acestea au petrecut în ambientul Casei 
Olimpice câte 2 ore, timp în care au avut 
de efectuat următoarele activități: vizitarea 
Muzeului Sportului Românesc (prilej cu 
care le-a fost prezentată istoria sportului 
național și a performanțelor mondiale ale 
celor peste 300 de medaliați olimpici); 
vizionarea, în Sala Amfiteatru, a unui film 
documentar dedicat medaliaților olimpici, 
urmat de o întâlnire cu unul dintre aceștia; 
un program de jocuri sportive și de mișcare, 
susținut, sub îndrumare profesionistă, pe 
Stadionul de rugby din vecinătatea Casei 
Olimpice.

Medaliații olimpici care au răspuns 
invitației de a fi prezenți în mijlocul copiilor 
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au fost: Laura Cârlescu Badea și Mihai 
Covaliu, (scrimă), Maria Olaru și Monica 
Roșu (gimnastică), Violeta Beclea Szekely și 
Ionela Tîrlea (atletism). Ei le-au împărtășit 
din secretele carierei lor și au răspuns 
întrebărilor ce le-au fost adresate – multe 
dintre acestea, extrem de interesante și 
chiar pertinente.

Tuturor invitaților le-au fost pregătite și 
oferite de către organizatori sandvișuri, 
apă și fructe. De asemenea, fiecare profesor 

a primit câte o diplomă de participare la 
acțiune, iar școlile de proveniență au fost 
dotate cu câte un set de mingi (baschet, 
handbal, fotbal, rugby, volei).

Prezența copiilor și tinerilor la programul 
special destinat lor, în cadrul Casei Olim-
pice, a potențat interesul lor pentru isto-
ria sportului și a valorilor olimpice, repre-
zentând un mijloc eficient de promovare a 
acestora. 



Conferința Națională 
„De la experiență la cercetare în Olimpism, 

educație fizică și sport” – Cluj-Napoca



CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. și filiala A.O.R. 
Cluj, în parteneriat cu: I.Ș.J. Cluj, 
Palatul Copiilor Cluj, Universitatea 
de Artă și Design Cluj și A.O.R. Cluj;

CE:
conferință științifică dedicată 
cadrelor didactice din domeniul 
sportului, a educaţiei fizice şi 
a kinetoterapiei, studenţilor 
masteranzi din cadrul Facultății 
de Educației Fizică și Sport Cluj- 
Napoca, dar şi studenţilor artişti; 
Tematica pe secțiuni:  
• Olimpism, management și 
marketing în sport 
• Sport şi educaţie fizică 
• Kinetoterapie şi sport terapeutic

CÂND:
sâmbătă, 28 mai

UNDE:
în sala de festivități a Palatului 
Copiilor din Cluj

REZULTATE:
21 de lucrări înscrise de către 
profesori din diverse şcoli clujene 
şi studenţi ai Facultăţii de Educaţie 
Fizică şi Sport din Cluj, dar şi cadre 
didactice din judeţele Alba, Satu 
Mare, Sălaj, Harghita
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Conferința Națională 
„De la experiență la cercetare în Olimpism, 

educație fizică și sport” – Cluj-Napoca

Organizarea conferinţei este urmarea unei 
colaborări de cinci ani între Facultatea 
de Educație Fizică și Sport Cluj-Napoca și 
filiala Alba a Academiei Olimpice Române 
(A.O.R.). După participări individuale 
şi apoi cu tot mai numeroşi studenţi la 
Conferința Națională „Trecut și prezent în 
istoria și contemporaneitatea exercițiului 
fizic și a Mișcării Olimpice” desfășurată 
la Alba-Iulia, în urma unui concurs de 
împrejurări s-a hotărât organizarea unei 
conferinţe și la Cluj.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român prin 
Academia Olimpică Română și filiala 
A.O.R. Cluj, în parteneriat cu: Inspectoratul 
Școlar al Județului Cluj, Palatul Copiilor 
Cluj, Universitatea de Artă și Design 
Cluj și Academia Olimpică – Filiala Alba 
au organizat Conferința Națională „De 
la experiență la cercetare în Olimpism, 
educație fizică și sport”. Titlul conferinţei s-a 
dorit a fi unul incitant pentru voluntarii din 
Mişcarea Olimpică, pentru cadrele didactice 
din domeniul sportului, a educaţiei fizice şi a 
kinetoterapiei, pentru studenţii masteranzi 
din cadrul Facultății de Educației Fizică și 
Sport (F.E.F.S.) Cluj-Napoca, dar şi  pentru 
studenţii artişti. 

Expoziția itinerantă „Afişul sportiv” a com-
pletat lucrările conferinței şi a emoţionat 
publicul prin tematica aleasă de artişti şi 
diversitatea soluţiilor artistice exprimate. 
Prezenţa lucrărilor artistice pe tărâmul 
sportului a reprezentat transformarea 
efor tului, a ambiţiei, dibăciei, a puterii 
şi năzuinţei sportive în formă, culoare şi 
emoţie artistică.

Conferința Națională s-a desfășurat sâm-
bătă, 28 mai, în sala de festivități a Palatului 
Copiilor din Cluj, avându-i ca președinte pe 
prof. univ. dr Alexandru Mureşan, director 

A.O.R. filiala Cluj iar președinte onorific a 
fost desemnată doamna Laura Cârlescu 
Badea, director A.O.R.

Comitetul științific a fost reprezentat de 
prof. univ. dr Cristian Cheşuţ - Universitatea 
de Artă şi Design, Cluj-Napoca, lector univ. 
dr Maria Macra Oşorhean - Universitatea 
„Babeş Bolyai” (U.B.B.), F.E.F.S., lector 
univ. dr Codruţa Florina Bulduş - Univer-
sitatea „Babeş Bolyai”, F.E.F.S., conf. univ. 
dr Septimiu Vasile Ormenişan - Univer-
sitatea „Babeş Bolyai”, F.E.F.S., lector 
univ. dr Sorin Simon - Universitatea „1 
Decembrie”, Alba Iulia.

În Comitetul de organizare au fost: Alexandra 
Dospinescu – secretar A.O.R., lector univ. 
dr Codruţa Florina Bulduş – secretar A.O.R. 
Cluj, lector univ. dr Maria Macra Oşorhean 
– Universitatea „Babeş Bolyai”, F.E.F.S., 
conf. univ. dr Septimiu Vasile Ormenişan 
– Universitatea „Babeş Bolyai”, F.E.F.S., 
prof. Vasile Grozav, secretar A.O.R. Alba, 
prof. Cristian Potoră și prof. Laura Ionescu 
– I.Ș.J. Cluj, prof. ing. Monica Horodincă, 
ing. Lenuţa Mirela Chiş și prof. Ioana 
Alexandra Mureșan – Palatul Copiilor Cluj, 
prof. Sorina Mirilia Pop – Colegiul Naţional 
„George Coşbuc”, prof. Bogdan Mureşan – 
Şcoala Gimnazială Panticeu-Cluj, șef lucrări 
Ramona Niculina Jurcău – U.M.F. Cluj, 
Catedra de Fiziopatologie.

Tematica pe secțiuni a fost:

1. Olimpism, management și marketing în 
sport
Moderator: lector univ. dr Maria Macra 
Oşorhean – U.B.B. Cluj-Napoca

2. Sport şi educaţie fizică
Moderator: conf. univ. dr Ormenişan Sep-
timiu Vasile – U.B.B. Cluj-Napoca
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3. Kinetoterapie şi sport terapeutic
Moderator: lector univ. dr Florina Codruţa 
Bulduş – U.B.B. Cluj-Napoca

Referenții științifici pe secțiuni au fost: 
Maria Macra Oşorhean (Secțiunea 1), 
Ormenişan Septimiu (Secțiunea 2), Florina 
Codruţa Bulduş (Secțiunea 3).

Lucrările conferinței au cuprins următoarele 
articole susținute în plen:

• „Influența găzduirii evenimentelor sportive 
majore asupra imaginii politice a unei na-
ți uni” – lector univ. dr Macra-Oșorhean 
Maria-Daniela, Masterand: Mocanu 
Mihai-Do ru, Specializarea: Managementul 
Organizațiilor și Activităților Sportive, 
F.E.F.S. – U.B.B. Cluj-Napoca

• „Procesul educativ și managementul în 
orele de educație fizică și sport” – lec tor 
univ. dr Macra-Oșorhean Maria-Danie-
la, Studentă: Zegrean Mihaela Damaris, 

Specializarea: Educație Fizică și Sport 
F.E.F.S. – U.B.B. Cluj-Napoca, prof. 
Ormenișan Cristina Ionela, Liceul Teoretic 
„Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca

• „Consecinţele negative ale unui mana-
ge ment defectuos al clasei” – lector univ. 
dr. Macra-Oşorhean Maria-Daniela, Mas-
te rand: Culcă Alexandra-Raluca, Spe-
cializarea: Managementul Organizaţiilor 
şi Activităţilor Sportive, F.E.F.S. – U.B.B. 
Cluj-Napoca

• „Prelucrarea şi reprezentarea datelor în 
managementul proiectului unei echipe 
de handbal” – prof. Pop Sorin,  Școala 
Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia

• „Corelația dintre marketing și loialitatea 
fanilor în fotbal” – lector univ. dr Macra-
Oșorhean Maria-Daniela, Masterand: Mo-
canu Mircea-Florin, Specializarea: Mana-
gementul Organizațiilor și Activităților 
Sportive, F.E.F.S. – U.B.B. Cluj-Napoca
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• „Marketingul în cadrul unei structuri de 
economie socială” – lector univ. dr Macra-
Oşorhean Maria-Daniela, Masterand: 
Dîrjan Andreea Paula, Specializarea: 
Kinetoterapie în Afecţiunile Aparatului 
Locomotor, F.E.F.S. – U.B.B. Cluj-Napoca

• „Rolul şi importanţa jocurilor dinamice în 
activităţile specifice învăţământului primar” 
– prof. Bârla Alin, Liceul „Dr Lazăr Chirilă” 
Baia de Arieș, Alba

• „Educaţie prin şi pentru sport în context 
european sport şi cultură” – prof. Marcu 
Silvia, Clubul Sportiv Şcolar Blaj, prof. 
Prainer Carmen, Şcoala Gimnazială „Toma 
Cocişiu”, Blaj

• „Reducerea anxietăţii şi a stresului 
emoţional la juniorii din schiul alpin prin 
tehnici de programare neuro-lingvistică 
(N.L.P.)” – Grosu Vlad Teodor – Universi-
tatea Tehnică Cluj-Napoca, Stănică Liliana 

– Liceul Economic Pitești, Argeș, Orban 
Oana – U.S.A.M.V. Cluj-Napoca

• „Mişcarea fizică la copiii de vârsta şcolară 
mică” – prof. Marcu Ioan, Liceul Tehnologic 
„Ştefan Manciulea” Blaj, prof. Marcu Silviu 
Ioan, Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” 
Cergău Mare

• „Terapia Bowen – arta auto-vindecării” – 
Bocşa Ioana Raluca, Studentă  Kinetoterapie 
și Motricitate Specială, Facultatea de 
Drept și Științe Sociale, Universitatea „1 
Decembrie 1918” Alba Iulia

• „Îmbunătăţirea expresivităţii corporale la 
elevii din clasele I–IV în lecţia de educaţie 
fizică prin mijloacele specifice gimnasticii 
aerobice” – prof. Mondics Mirela Alina, 
Şcoala Gheorgheni.

• „Dezvoltarea personală prin educarea inte-
ligenței emoționale” – dr Morar Cristina, 
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consilier de dezvoltare personală, Fiziomed, 
Cluj-Napoca

• „Standardizarea sau individualizarea în 
educație” – prof. Mureșan Ioana Alexandra, 
Palatul Copiilor Cluj-Napoca

• „Hipermobilitatea articulară” - Ternei 
Attila, Student kinetoterapie, U.B.B. Cluj-
Napoca

• „Motivele decăderii educației fizice pe plan 
național și mondial” - Alex-Angel Haisan 
Laborant I, U.B.B. Cluj-Napoca

• „Optimizarea lecţiilor de educație fizică la 
clasele pregătitoare, prin folosirea jocurilor 
de mișcare, a ștafetelor şi parcursurilor 
aplicative” – prof. Uța Andrea Éva, Colegiul 
Național „Kölcsey Ferenc”, Satu Mare 

• „Alternative viabile privind reducerea 
abandonului şcolar prin activităţi outdoor” 
- lector univ. dr Şimon  Sorin, Universitatea 
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prof. Nicula 
Radu, Şcoala de iarnă „Bulgărașu Șureanu”, 
Alba Iulia (Oarda)

• ,,Olimpiada Gimnaziilor – între mit și 
realitate” – prof. Cristian Sabău, Liceul 
Teologic Satu Mare

• „Analiza comportamentală asupra 
sportivului în timpul jocului de tenis” – 
prof. Rodica Prodan, Colegiul Tehnic de 
Comunicaţii „Augustin Maior”, Cluj-Napoca

• „Expresii mimico-gestuale cu rol de 
indentificare a mesajului real” - prof. Sorina 
Marilia Pop – Colegiul Național ,,George 
Coșbuc”  Cluj-Napoca, Cristian  Potora – 
Inspector Şcolar Judeţean Cluj, prof. Laura 
Ionescu – Inspector Şcolar Judeţean Cluj 

Profesorului Mircea Pătcaş din comuna 
Ciser, jud. Sălaj a relatat experienţe reale 

din cadrul învăţământului din mediul rural. 
Subiectele expuse au evidențiat aspecte 
umane ale relaţiei elev-profesor în context 
neprevăzut în conţinutul programelor 
şcolare.

Conferința a fost organizată şi moderată de 
prof. univ. dr Alexandru Mureșan, director 
filiala A.O.R. Cluj, în calitate de președinte al 
comitetului de organizare al conferinței. Au 
luat cuvântul doamna Monica Horodincă, 
director al Palatului Copiilor şi doamna 
Mirela Lenuţa Chiş, director adjunct. 

Sala de conferinţe pusă la dispoziţie a fost 
dotată cu instalaţii moderne de proiectare 
şi afişare a lucrărilor artistice. Gazdele 
primitoare au asigurat cazare invitaţilor, iar 
pe parcursul conferinţei au oferit acestora 
apă, cafea şi gustări. Doritorii au vizitat sera 
de flori, sala de sport, bazinul de înot şi alte 
săli de activităţi specifice. 

La conferinţă au participat cu lucrări 
profesori din diverse şcoli clujene şi studenţi 
ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Cluj, dar şi cadre didactice din judeţele 
Alba, Satu Mare, Sălaj, Harghita.

Cuvântul de încheiere l-a susţinut dra 
Alexandra Dospinescu, secretar al 
Academiei Olimpice Române, care a făcut 
referiri la conţinutul şi calitatea ştiinţifică 
a lucrărilor şi a sugerat direcţii de acţiune 
viitoare. Domnia sa a oferit, din partea 
A.O.R., diplome, premii și publicația 
„Ghidul Olimpic”.

Emoţiile şi satisfacţia participanţilor pre-
cum şi analiza critică a evenimentului au 
relevat entuziasmul de a publica lucrările şi 
de a mai organiza o conferinţă în anul 2017.

Prof. univ. dr Alexandru Mureşan, 
director A.O.R. Cluj



CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. cu sprijinul 
Solidarității Olimpice

CE:
Scopul principal – comunicarea 
deschisă și aplicată între toți cei 
implicați instituțional în procesul 
de educație olimpică, asupra 
principalelor aspecte ce definesc și 
determină pregătirea și desfășurarea 
activităților educative olimpice.  
Prezența copiilor la o competiție de 
anvergură națională a reprezentat, 
pentru mulți dintre ei, o premieră, 
dar și mai important a fost debutul 
lor în marea Familie Olimpică.

CÂND:
3–7 august 

UNDE:
Complexul Olimpic „Sydney 2000” de 
la Izvorani

REZULTATE:
Directori, secretari și membri ai 
consiliilor de conducere din filiale 
județene ale A.O.R., organizatori și 
invitați au participat la consfătuirea 
voluntarilor A.O.R. 
48 de concurenți (câte o fată și 
un băiat, în vârstă de 11-12 ani 
reprezentând 24 de filiale A.O.R.) 
au luat parte la etapa națională 
a concursului național sportiv – 
cultural – artistic „Pentatlon Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III”



Program național de educație olimpică prin 
sport în cadrul voluntariatului olimpic –  

„În drum spre Rio” 
Concursul național sportiv-cultural-artistic  
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul III”
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Program național de educație olimpică prin 
sport în cadrul voluntariatului olimpic –  

„În drum spre Rio” 
Concursul național sportiv-cultural-artistic  
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul III”

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român prin 
Academia Olimpică Română (A.O.R.), cu 
sprijinul Solidarității Olimpice (depar ta
ment din cadrul Comitetului Internațional 
Olimpic), a organizat la Izvorani în intervalul 
37 august, în ambianţa funcțională, 
confortabilă și ospitalieră a Complexului 
Olimpic „Sydney 2000”, reuniunea anuală 
a celor 48 filiale A.O.R., reprezentate 
prin directorii, secretarii sau membri 
ai Consiliului de conducere al filialelor 
județene. Concomitent, a avut loc și faza 
națională a Concursului național sportiv 
– cultural – artistic „Pentatlonul Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III”, la care au fost 
prezenți 48 de concurenți (câte o fată și un 
băiat, în vârstă de 1112 ani reprezentând 24 
de filiale A.O.R.), care au fost desemnați, în 
prealabil, drept câștigători ai fazei județene.

Scopul principal al acțiunii la constituit 
comunicarea deschisă și aplicată între toți 
cei implicați instituțional în procesul de 
educație olimpică, asupra principalelor 
aspecte ce definesc și determină pregătirea 
și desfășurarea activităților educative olim
pice. Prezența copiilor la o competiție de 
anvergură națională a reprezentat, pen
tru mulți dintre ei, o premieră, dar și mai 
important a fost debutul lor în marea 
Familie Olimpică. 

În același cadru, sa aniversat și împlinirea 
a XXV de ani de la înființarea Academiei 
Olimpice Române – prilej de rememorare a 
unui sfert de veac de rodnică și prestigioasă 
activitate în domeniul Olimpismului, de 
reafirmare a principiilor și valorilor care 
alcătuiesc spiritul olimpic.

Subprogramul 1: Consfătuire cu 
directorii de filiale A.O.R.

Permanentizarea acestor consfătuiri a 
fost salutată de către toţi participanţii,     
subliniinduse necesitatea întâlnirilor 
periodice şi a comunicării între cei prezenţi, 
pentru realizarea unui schimb amplu de 
experienţă în domeniul educaţiei olimpice.

Reprezentanții filialelor au prezentat 
informări asupra acțiunilor susținute, la 
nivel local, în intervalul scurs de la ultima 
întâlnire. Interpelările, comentariile și 
completările celor prezenți la discuții au 
dezvoltat, de o manieră benefică, caracterul 
comunicațional pe care îl presupune orice 
dezbatere serioasă, în care competența și 
buna credință conferă dialogului nu doar 
credibilitate, ci și eficiență. Or, sub acest 
aspect, toți cei implicați în discuții au avut 
doar de câștigat.

De o atenție deosebită (și de aprecieri pe 
măsură) sa bucurat expunerea unui neo bo
sit și fermecător om de sport, deplin dedicat 
educației tinerilor: dl profesor Petrică 
Dragomir (membru al Institutului de 
Științe ale Educației). Dinamica expunere 
cu care a încântat auditoriul, intitulată 
„Educaţia fizică şcolară – izvor de educare 
a Olimpismului” a oferit nu doar subiecte 
sau provocări metodologice, dar și multiple 
soluții practice, pentru a insera procesul de 
educație olimpică în activitatea curentă a 
unităților de învățământ, în folosul formării 
și îmbogățirii spirituale a tinerilor. 

Pe aceleași coordonate – ale apropierii și 
valorificării elementelor istorice, arhitec
turale, culturale – sa plasat și expunerea 
drei Anita Sterea, profesor de istorie, sub 
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titlul „Predarea educaţiei olimpice folosind 
istoria locală”, demers care a oferit idei și 
repere aflate la îndemâna educatorului.

Problematica antidoping, o prioritate 
a procesului de educație olimpică, sa 
bucurat de prezența dnei Valentina 
Alexandrescu – director general al Direcției 
generale testare, antitrafic, substanțe 
interzise, relații publice și internaționale 
din cadrul Agenției Naționale AntiDoping. 
Comunicarea pe care a susținuto în fața 
participanților sa intitulat „Principalele 
modificări ale Codului mondial antidoping 
și ale standardelor internaționale pentru 
testare și investigații cu privire la rolul și 
responsabilitatea sportivilor și personalului 
asistent al sportivilor”.

Premiile pentru promovarea Olimpismului 
– o tradiție așteptată, an de an, cu același 
interes din partea tuturor membrilor 
A.O.R. – a conferit prestigioasele trofee 
care recompensează succesele în domeniul 

respectiv doamnei profesor doctor Mina 
Maria Rusu – inspector general de limba 
și literatura română, limbi clasice și 
neoelenă din cadrul Ministerului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, același 
colaborator devotat, pasionat și prestigios 
al Academiei Olimpice Române, precum 
și Filialei A.O.R. Satu Mare, a cărei muncă 
temeinică, serioasă sa făcut remarcată și a 
fost apreciată în acest fel.

La sfârșitul acțiunii, voluntarii care au 
reprezentat filialele județene A.O.R. au 
primit  certificate care le atestă prezența la 
manifestare.

Subprogramul 2: „Pentatlon Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III”, etapa 
națională

Reluarea, la nivel național, a concursului 
polivalent de mișcare, creație artistică și 
cunoștințe despre Olimpism a însemnat 
o adevărată provocare. Competiția, care 
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se adresează copiilor din ciclul primar 
și gimnazial, conține trei probe sportive 
(alergare de viteză pe 30 m; săritura în 
lungime de pe loc; aruncarea mingii de 
baschet cu două mâini de deasupra capului), 
un test de cultură olimpică și un număr 
artistic la alegere (care dă posibilitatea 
copiilor de a se întrece prin muzică, 
dans, poezie, teatru, desen, sculptură sau 
euritmie). Pentru această ediție, sa decis 
ca întrecerea să reunească la start elevi din 
cliclul gimnazial, născuți în anii 20042006.

Concursul a debutat printrun ceremonial 
specific, în cadrul căruia sa intonat 
Imnul Olimpic, sau rostit jurămintele 
concurenților și ale arbitrilor, au fost 
evidențiate vestalele și sa procedat la o 
defilare a tuturor participanților, în jurul 
terenului pe care au fost susținute probele 
sportive. Proba de aptitudini artistice 
sa bucurat de evaluările unui juriu 
competent, alcătuit din: dna prof. Doina 
Moț (participantă la Jocurile Olimpice de 

la Tokyo, 1964) – președinte; kaiacistul 
și sculptorul Ioan Sideri (participant 
la disciplina volei din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Roma, 1960); dl prof. 
Radu Frunteș, inițiatorul și directorul 
concursului, dar și al filialei A.O.R. Brașov.

Reprezentanții celor 24 de județe șiau 
etalat calitățile sportive și artistice, dar 
și cunoștințele teoretice, întrecerile fiind 
deosebit de animate și prezentând un real 
interes. Talentul și abnegația, entuziasmul 
juvenil, dar și arbitrajul competent au 
contribuit la reușita competiției, ai cărei 
laureați au fost:

Locul I – Alessia Ion (A.O.R. Brăila) și 
Liviu Manda (A.O.R. Dolj)
Locul II – Cristina Croitoru (A.O.R. Dolj) 
și Sebastian Gîrdu (A.O.R. Gorj)
Locul III – Ioana Sara Gheorghiu 
(A.O.R. Timiș) și Nagy Karoly (A.O.R. 
Covasna)
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Toți participanții au primit tricouri, diplome 
și premii constând în obiecte sportive 
(set de badminton și bidoane de aluminiu 
pentru apă).

Pe parcursul celor 4 zile de prezență la 
Izvorani, copiilor leau fost prezentate 
principalele locații sportive (sala polivalentă, 
bazinul olimpic, sălile de gimnastică și de 
tenis), inclusiv Complexul Sportiv Național 
„Nicolae Navasart”. De asemenea, leau 
fost proiectate filme documentare, urmate 
de întrebări, precizări și alte discuții, ei 
beneficiind de un program complex de 
sport, educație, divertisment precum și 
întâlniri cu campioni olimpice.

Atmosfera de lucru sa armonizat cu cea 
de relaxare și bună dispoziție, constituind 
un cadru stimulator și agreabil pentru 
activitățile susținute.

Putem aprecia că, pe ansamblu, rezultatele 
cu care sa soldat întreaga acțiune de la 
Izvorani, sunt pozitive, ele contribuind la 
apropierea și cunoașterea voluntarilor care 

activează în domeniul olimpic și sportiv, a 
regulilor și a bunelor practici ce guvernează 
procesul vast de educație olimpică.

Activul care se dedică, an de an, în regim 
de voluntariat, acestei nobile misiuni care 
este promovarea Olimpismului, a apreciat 
favorabil și această acțiune, reținând 
aspectele pozitive care au rezultat și 
promițând transpunerea lor în practică. 
Certificatele de participare primite, la 
sfârșitul stagiului, atestă aderența lor la 
valorile și preceptele educației olimpice, 
recunoscândule meritele de promotori ale 
acestora.

La rândul lor, copiii prezenți cu ocazia 
concursului național sportiv – cultural – 
artistic „Pentatlon Olimpic Școlar pentru 
Mileniul III” au luat un prim și edificator 
contact cu marea Familie Olimpică – o 
onoare pentru toți iubitorii de mișcare, în 
general, și ai Olimpismului, în special.
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Curs de perfecţionare lectori în domeniul 
Olimpismului – Buzău, ediția I 

Curs de formare lectori în domeniul Olimpis-
mului – ediția a II-a 

„Working together for olympic education”

Academia Olimpică Română, filiala Buzău 
în colaborare cu Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Buzău, Inspectoratul 
Școlar Județean Buzău, Casa Corpului 
Didactic Buzău, Muzeul Județean Buzău 
și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar 
Judeţean Vrancea, a desfășurat în data de 
21 noiembrie,  în zona de conferințe din 
cadrul Sălii Sporturilor, colocviul de debut 
al celei de-a II-a ediții a cursului Lectori 
în domeniul Olimpismului – „Working 
together for Olympic education” având 
ca teme de dezbatere „Istoria Jocurilor 
Olimpice Antice” și „Renașterea Jocurilor 
Olimpice”. 

Parteneri media în cadrul acestei noi ediții, 
a cursului de formare și perfecționare lectori 
în domeniul Olimpismului sunt Grupul 
Media TVSAT 2002 (http://www.tvsudest.
ro/?p=32355, https://www.youtube.com/
watch?v=sxbu-Q9iyfU) jurnalul Știri de 
Buzău (http://stiridebuzau.ro/diverse/
zeci-de-buzoieni-au-inceput-cursuri-
pentru-a-deveni-experti-in-domeniul-
olimpismului-2111.html).

Calitatea componentelor informaționale 
și profesionalismul de care au dat dovadă 
organizatorii în cadrul primei ediții 
desfășurate în anul 2015, a atras de această 
dată un număr mare de participanți/
înscrieri. 

Cursul propus la această a II-a ediție 
continuă componenta de formare având 
drept grup țintă noi cadre didactice, elevi, 
studenți, reprezentanți ai diverselor 
instituții cultural – educative, cât și cea de 
perfecționare care-i vizează pe absolvenții 
seriei I de lectori.

Activitatea a început cu ascultarea imnului 
național în interpretarea Dariei Ionescu, 
elevă în clasa a III-a la Liceul Pedagogic 
Buzău și a imnului olimpic; ceremonialul a 
continuat cu un moment muzical la chitară 
clasică; au urmat prezentările introductive 
realizate de către dna profesor Alexandra 
Nica, secretar al Academiei Olimpice 
Române și director al Departamentului 
Educație Olimpică, Sport Școlar și 
Universitar, dna profesor Georgeta Paula 
Mihai, formator al Casei Corpului Didactic 
Buzău, membru A.O.R. Buzău, dna profesor 
Vica Minca, inspector educație fizică și sport 
din cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
Vrancea, dna profesor Ana Gavrilescu, 
director Școala Gimnazială Timboiești, 
județul Vrancea și dl profesor Boldișteanu 
Marian, inspector de educație fizică și sport 
din cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
Buzău. 

În continuarea activității, cursanții au 
primit mapele de curs acordate cu sprijinul 
Direcției Județene pentru Sport și Tineret 
Buzău și „Ghidul Olimpic” – suport pentru 
curs, materiale inscripționate cu însemnele 
olimpice (tricouri, insigne, agende, 
brelocuri) acordate de  către C.O.S.R. 

Suportul informațional pentru temele de 
dezbatere a fost prezentat astfel: 

• Tema 1 – „Jocurile Olimpice antice” 
a fost prezentată de către dl lector dr 
Daniel Costache, director adjunct, Muzeul 
Județean Buzău, membru al filialei A.O.R. 
Buzău, cursant Perfecţionare.

• Tema 2 – „Renașterea Jocurilor Olimpice” 
a fost prezentată de către dna Cerasela 
Stoinoiu, profesor de istorie la Școala 
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Gimnazială Ziduri, membru al filialei A.O.R. 
Buzău, cursant Perfecţionare.

În cadrul colocviului s-au prezentat 
cursan ților materiale interesante din 
istoria Jocurilor Olimpice antice, urmate 
de dezbateri asupra statusurilor sociale, 
ega litatea de șanse, efectele în planul 
comunităților umane dar şi asupra relaţiilor 
politice ale vremii, renașterea Jocurilor 
Olimpice, personalități. Partea a II-a a fost 
organizată sub forma unui atelier practic în 
cadrul căruia participanții au experimentat 
jocul de rol.

Din partea Consiliului de conducere al filialei 
A.O.R. Buzău au fost prezenți, dl profesor 
Dănuț Staicu/director, dna profesor 
Medina-Elena Tudor-Papuc/secretar, dl 
profesor Paul Diaconescu/responsabil 
comisia Organizatorică, dna profesor 
Georgiana Constantin/responsabil comisia 
Educaţie şi Cultură Olimpică, dl profesor 

Jan Stoinoiu-Morogan/responsabil comisia 
Cercetare-Documentare, dl profesor 
Marian Boldişteanu/responsabil comisia 
Formare-Perfecţionare specialişti în 
domeniul Olimpismului/inspector educaţie 
fizică şi sport, dna profesor Camelia Staicu 
membru. Toți participanții la acest colocviu 
sunt membri-voluntari ce fac parte din 
componența comisiilor Educație și Cultură 
Olimpică respectiv Cercetare-Documentare 
din structura filialei A.O.R. Buzău.

Cursanţii urmăresc informaţiile necesare 
postate pe grupurile A.O.R. Buzău 
constituite în acest sens.

Evenimentul a fost mediatizat pe canalele 
SOCIAL MEDIA ale A.O.R. Buzău și pe 
grupurile realizate în acest sens.

Prof. Dănuț Staicu, 
director A.O.R. Buzău
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ACTIVITĂȚILE ACADEMIEI 
INTERNAȚIONALE OLIMPICE

Prezențe românești la Sesiunile 
Academiei Internaționale Olimpice 

Impresii de la Sesiunea preşedinţilor 
şi directorilor de Academii Naţionale Olimpice
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Prezențe românești la Sesiunile 
Academiei Internaționale Olimpice 

Anul 2016 a reprezentant un moment 
important pentru Mișcarea Olimpică, un 
an în care toate drumurile (eforturile și 
pregătirile) au dus spre Jocurile Olimpice 
de la Rio. În acest spirit festiv, Academia 
Internațională Olimpică (A.I.O.) a 
organizat, ca în fiecare an, la Olympia 
(leagănul Jocurilor Olimpice antice), sesiuni 
internaționale dedicate membrilor Mișcării 
Olimpice. Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român (C.O.S.R.) prin Academia Olimpică 
Română (A.O.R.) a fost reprezentat la două 
asemenea acțiuni.

Între 7 și 14 mai, cea de-a XIII-a Sesiune 
internaţională a preşedinţilor şi directorilor 
de Academii Naţionale Olimpice i-a avut 
printre participanți, în calitate de delegați 
din partea A.O.R., pe dl prof. Alexandru 
Contraș – directorul filialei A.O.R. Satu 
Mare –  împreună cu dna Cristiana Schmaler 
– responsabil Comisia organizatorică a 
filialei A.O.R. Caraș Severin.

La sesiune au fost prezenți aproape 100 
de participanți, proveniți din 77 de țări. 
Importanța evenimentului a fost subliniată 
de prezența personalităţilor de la cel mai 
înalt nivel al AIO: preşedintele Isidoros 
Kouvelos și directorul instituției, Dionyssis 
Gangas.

Tema generică a sesiunii a fost „Olimpismul 
ca mijloc util şi eficace pentru dezvoltare 
şi durabilitate”, iar subiectul special s-a 
intitulat „Educaţia Olimpică - mijloc pentru 
dezvoltare şi durabilitate”. 

Comunicările şi prezentările s-au dovedit 
extrem de interesante sub aspect teoretic și 
metodologic, printre cei care le-au susținut 
numărându-se profesorii Einar Braathen 
(Norvegia), Naofumi Masumoto (Japonia), 
dr. Benu Gupta (India) dr. Ana Maria 
Miragaya (Brazila), dr. Alexis Lyras (Cipru), 
dr. Constantinos Filis (Grecia), Michael 

Pedersen (Danemarca), Henry Benny 
Tandau (Thailanda).  

Pornind de la ideile procesate, în grupele 
de lucru alcătuite, s-au elaborat lucrări 
teoretice de sinteză, axate pe trei teme 
principale: „Olimpism, dezvoltare, pace”; 
„Evenimentele sportive - utile serviciului 
de difuzare a valorilor  olimpice”; „Sportul, 
mijloc pentru dezvoltarea societăţii”.

Cu privire la specificul educației olimpice, 
de pe urma discuțiilor purtate în grupele de 
lucru au rezultat următoarele recomandări:

• Organizarea de cursuri de educație 
olimpică pentru pregătirea în 
managementul sportiv și, de asemenea, 
pentru conducătorii organizațiilor sportive 
aflate sub responsabilitatea Solidarității 
Olimpice;

• Redactarea unui manual de educație 
olimpică. Acest manual ar putea fi editat de 
Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.), 
în colaborare cu organizațiile sportive 
olimpice internaționale;

• Implicarea părților care fac parte din 
convenția celor care conduc educația 
valorilor Olimpismului (Ministerele 
Sportului și al Educației, Comitetul Național 
Olimpic, sectorul privat);

• Trasarea de căi de difuzare a programelor 
de educație a valorilor Olimpismului în 
învățământul primar și secundar, la nivelul 
federațiilor sportive, a asociațiilor de 
sportivi, a academiilor naționale, în media, 
în rândul diferitelor categorii sociale.

Sub aspectul  dezvoltării durabile - definită 
ca proces de construire a aspectelor 
economice şi socio-culturale care permit 
cetățenilor să-și asume datoria, pentru 
ameliorarea societății și pentru prezervarea 
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experiențelor, recomandările cursanților 
s-au structurat astfel:

- Educarea publicului în vederea impregnării 
dezvoltării durabile în cadrul protejării 
mediului înconjurător;

- Invitarea țărilor organizatoare de jocuri 
și de mari evenimente sportive de a lăsa 
moștenire evaluarea post-organizatorică, cu 
o achitare condiționată a ajutorului C.I.O.;

- Implicarea sportivilor renumiți în 
dezvoltarea durabilă, pentru schimbarea 
mentalității cetățenilor;

- Favorizarea candidaturilor ecologice.

O propunere interesantă, și care – în 
eventualitatea concretizării, ne-ar implica 
direct - a fost formulată de reprezentantul 
Germaniei: înfiinţarea Academiei Europene 
Olimpice, din care să facă parte toate 
Academiile Naționale Olimpice (A.N.O.) 
din țările continentale. Pe acest subiect, 
urmează ca, în luna septembrie, să aibă loc 
în Bulgaria o întâlnire a tuturor directorilor 
A.N.O., spre a discuta eventuala concretizare 
a respectivei propuneri.

Dra Bianca Diniță (expert C.O.S.R.) și 
dl Alexandru Pădure (expert Federația 
Română de Haltere) au fost delegați să 
reprezinte Academia Olimpică Română 
– în intervalul 11-25 iunie – la cea de-a 
LVI-a Sesiune internațională pentru tineri 

participanți, a cărei principală temă s-a 
numit „Olimpismul, ca instrument eficient 
de dezvoltare și sustenabilitate”, cu sub-
tema „Învățarea având la bază valorile 
olimpice – un instrument util pentru 
protecția mediului”. Printre personalitățile 
care au conferențiat, se disting: prof. dr. 
Otavio Tabares (Brazilia), cu expunerea de 
mare interes intitulată „Protecția mediului 
înconjurător cu ocazia pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice de la Rio”; prof. dr. 
Miranda Kiuri (Spania) – „Impactul social 
și semnificația culturală a concepției 
arhitecturale pentru construcția unui 
stadion olimpic durabil”; dna Eugenia 
Chidhakwa (Zimbabwe) – „Educația axată 
pe valorile olimpice, pentru egalitatea 
dintre bărbați și femei”; Wilfried Lemke 
(Germania), consilier special al Secretarului 
General al Organizației Națiunilor Unite 
(O.N.U.) – „Sportul și activitatea fizică, 
instrumente deosebit de utile pentru 
dezvoltare”.

Programul a cuprins multe alte activități 
dinamice, specifice tineretului: cursuri și 
documentare, activități sportive, vizitarea 
obiectivelor istorice, muzică și dans.

Ca în fiecare an, întâlnirile desfășurate 
sub egida A.I.O., la Olympia, au fost 
interesante și deosebit de utile, atât sub 
aspectul cunoștințelor dobândite de către 
participanți, cât și al dialogului multi-
cultural, dar fundamentat pe principiile și 
valorile specifice marii Familii Olimpice.



spirit olimpic   

142

Impresii de la Sesiunea preşedinţilor 
şi directorilor de Academii Naţionale Olimpice 

Partea 1

În calitate de responsabil al comisiei de 
organizare a Academiei Olimpice Ro
mâne (A.O.R.), filiala Caraş-Severin, am
avut privilegiul şi onoarea să reprezint
Româniaalăturidecolegulmeu,dlprofesor
AlexandruContraş,directorulfilialeiSatu-
Mare a A.O.R., în perioada 714 mai, la 
cea de a 13-a Sesiune internaţională a
preşedinţilor şi directorilor de Academii
Naţionale Olimpice (A.N.O.), membre ale
AcademieiInternaţionaleOlimpice(A.I.O.).

Sesiuneaafostunevenimentdeosebitdes-
făşuratîntr-uncadrumirificşiaavutlocla
Olympia – Grecia, în superbul campus al
Academiei Internaţionale Olimpice. Orga-
nizarea a fost la înălţime, cu momente
pline de emoţie. Programul a cuprins
ceremonialul de deschidere şi închidere a

lucrărilor sesiunii internaţionalede comu-
nicări şi evenimentul comemorativ la
monumentulbaronuluiPierredeCoubertin
– părintele Jocurilor Olimpice moderne,
sesiuni de comunicări şi prezentări foarte
interesante,urmatedenumeroasediscuţii.

Vizitelecughidînlocuriplinedeistorieşi
frumuseţe (sit-ul arheologic şi stadionul
olimpic pentru Jocurile din antichitate –
aflate în apropierea localităţii Olympia,
tunelul de intrare pe stadion, noulmuzeu
arheologic)aufost,deasemenea,obucurie
pentrutoţiparticipanţii.

Formarea grupelor şi discuţiile purtate
între cei prezenţi au constituit un prilej
deanecunoaşte şideadescoperi ceeace
se întâmplă efectiv în alte ţări cu educaţia
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olimpică, Mişcarea Olimpică şi valorile
Olimpismului.

Am făcut parte dintr-o grupă fracofonă
formată din reprezenți din Angola, Africa
Centrală, Franța, Benin, Camerun, Insula
Mauritius, Republica Capului Verde,
ParaguayșiSenegal.

În majoritatea grupelor, în urma dezba-
terilor, s-a propus ca pe viitor să existe
o mai bună colaborare între Academiile
Naționale Olimpice (A.N.O.), Academia
Internațională Olimpică și Comitetul
InternaționalOlimpic,atâtinstituţionalcât
şifinanciar.

Dinprezentărilecelor16AcademiiNaționale
Olimpice propuse de organizatori, am
remarcat prezentările Finlandei, Ucrainei
şi Bulgariei, care au desfășurat activități
deosebite.

Personal,considercăA.O.R.areoactivitate
susţinutăcuacţiunideosebite,cunimicmai
prejosdecât ţările cuprestigiuprezente la
aceastăsesiune.

ŞtimcăatuncicândvorbimdespreOlimpism
vorbim despre sport, cultură şi educaţie,
domeniiatractivepentruceimaimulţicopii
şi tineri. În acest sensmi-aplăcut înmod
deosebit ideea referitoare la introducerea
educaţieiolimpicecadisciplinăopţionalăîn
curriculaeducațieifizice.

Pentrumine,participarealaaceastăsesiune
internaţională a fost o oportunitate şi o
adevăratăîncântare.

Mulţumesc Academiei Olimpice Române
pentru faptul că am fost selectată să îmi
reprezintţaralaacestînaltnivel.

Prof.CristianaSchmaler 
A.O.R.Caraş-Severin 

ResponsabilComisiadeorganizare
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Impresii de la Sesiunea preşedinţilor 
şi directorilor de Academii Naţionale Olimpice 

Partea 2

În cadrul Sesiunii internaționale a preșe
din ților și directorilor de Academii Națio
nale Olimpice (A.N.O.) sau format 9 gru
puri de lucru (două de limbă franceză și 
șapte de engleză). Eu am făcut parte din 
grupa a doua de limbă franceză, alături de 
reprezentanți din Mali, Madagascar, Togo, 
Burundi, Maroc, Ruanda, Uruguay și Niger. 
Coordonatori au fost M. Dominique Paret 
(Franța) și dr Ridha Layouni (Tunisia).

În ceea ce privește activitatea pe secțiuni a 
grupei din care am făcut parte, sa insistat 
pe trei concepte:

1. Olimpism
2. Educație Olimpică (valori olimpice)
3. Dezvoltare durabilă

Privind primul concept, grupul de lucru a 
constatat că noțiunea de Olimpism rămâne 
necunoscută de public și massmedia. Sau 
propus următoarele recomandări:

• Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.) 
să reformuleze definiția Olimpismului și să 
o facă cunoscută publicului și massmediei 
printro largă răspândire;
• Academia  Internațională  Olimpică  
(A.I.O.)  în  acord  cu  C.I.O. să redefinească 
fundamentul valorilor Olimpismului 
înscrise în Agenda 2020.

Programul de educație a valorilor 
Olimpismului adoptat de către A.I.O. trebuie 
să fie adaptat pentru toate continentele și 
pentru toate nivelurile sociale. Concluziile 
au vizat necesitatea organizării de cursuri 
de educație olimpică în cadrul celor de 
management sportiv pentru conducătorii 
organizațiilor sportive aflate sub 
responsabilitatea Solidarității Olimpice. O 
altă recomandare a constat în redactarea 
unui manual de educație olimpică. Acest 

manual ar urma să fie editat de C.I.O. 
în colaborare cu Organizațiile Sportive 
Olimpice Internaționale. De asemenea, este 
necesară identificarea unor căi de difuzare 
a programelor de educație olimpică în 
învățământul primar și secundar, la nivelul 
federațiilor sportive, a asociațiilor de 
sportivi, a Academiilor Naționale Olimpice, 
massmedia, precum și în rândul diferitelor 
niveluri sociale. 

Dezvoltarea durabilă se definește ca un 
proces de construire a aspectelor economice 
și socioculturale care constă în permiterea 
cetățenilor săși asume datoria pentru 
ameliorarea societății și pentru prezervarea 
experiențelor.

Concluziile trasate la finalul dezbaterii 
privind această temă au fost:

• Educarea publicului în vederea dezvoltării 
unor acțiuni care au ca scop protejarea 
mediului înconjurător;
• Invitarea țărilor organizatoare de Jocuri 
Olimpice și de mari evenimente sportive 
pentru o evaluare post organizatorică, cu o 
achitare condiționată a ajutorului C.I.O.;
• Implicarea factorilor din sport în 
dezvoltarea durabilă pentru schimbarea 
mentalității cetățenilor;
• Favorizarea candidaturilor ecologice.

Pentru a concluziona, îmi permit creionarea 
unor propuneri personale, în afara celor 
menționate în expunerea anterioară:

1. O mai mare preocupare pentru 
răspândirea valorilor Olimpismului în 
rândul elevilor, studenților, a tineretului în 
general;

2. Organizarea a cât mai multor întâlniri 
pe zone geografice apropiate (chiar țări 
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învecinate), în vederea realizării de 
schimburi de experiență, având ca scop 
preluarea aspectelor pozitive din activitatea 
fiecăruia;

3. Răspândirea în toate mediile sociale 
a fenomenului Olimpismului prin filme 
documentare;

4. Realizarea unor sondaje de opinie, pe bază 
de chestionar, cu tematică olimpică (prin 
intermediul cărora să se poată identifica 
gradul de cunoaștere a fenomenului), 

distribuirea acestora în școli și licee, iar 
ulterior editarea de pliante și broșuri în 
concordanță cu rezultatele sondajului.

Participarea la Sesiunea internațională 
pentru directori și președinți de Academii 
Naționale Olimpice a reprezentat o onoare 
și o experiență unică pentru care mulțumesc 
Academiei Olimpice Române.

prof. Alexandru Contraș 
A.O.R. SatuMare  

Director
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SPORTUL ROMÂNESC ÎN LUME

Jocurile Olimpice pentru Tineret, 
ediția de iarnă - Lillehammer 2016

Mascota J.O.T. 2016 – Lynxul Sjogg

Medaliile olimpice J.O.T. 2016

Flacăra Olimpică J.O.T. 2016

Ambasadori ai Jocurilor Olimpice de Iarnă 
pentru Tineret 2016

Echipa Olimpică a României la J.O.T. 2016

Programul „Learn & Share” „Învață și împărtăşeşte”

Festivalul Olimpic Național pentru Tineret de la Albena

Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro

România la Jocurile Olimpice
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CINE:
70 de Comitete Naționale Olimpice 
au participat la cea de II-a ediție de 
iarnă a Jocurilor Olimpice de Tineret

CE:
1.100 de tineri sportivi s-au întrecut 
în cele 70 de probe, la 15 discipline 
sportive

CÂND:
12-21 februarie

UNDE:
Lillehammer, Norvegia

REZULTATE:
Echipa olimpică a României a 
cucerit două medalii: una de aur 
prin reușita lui Eduard Căsăneanu 
la hochei pe gheață – îndemânare 
și una de bronz prin Mihaela Hogaș 
care a făcut parte din Echipa 
Internațională 10 de patinaj viteză



Jocurile Olimpice pentru Tineret, 
ediția de iarnă - Lillehammer 2016
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Jocurile Olimpice pentru Tineret, 
ediția de iarnă - Lillehammer 2016 

Deviza J.O.T. de la Lillehammer: 
„Go Beyond. Create Tomorrow” – 

„Mergi Înainte. Creează Ziua de Mâine”

Jocurile Olimpice pentru Tineret (J.O.T.) 
sunt o celebrare a sportului, tineretului, 
a diversităţii şi a valorilor olimpice. Ele 
exemplifică principiul fundamental al 
Olimpismului – de a combina sportul cu 
educaţia şi cultura. 

Viziunea acestor Jocuri este de a inspira 
tinerii din întreaga lume să participe în 
sport şi să trăiască după valorile olimpice. 
Jocurile Olimpice pentru Tineret sunt 
rezervate tinerilor cu vârste cuprinse între 
15-18 ani. Inițiatorul acestui proiect este 
Jacques Rogge (cel de-al VIII-lea preşedinte 
C.I.O.) – iar anunțul a fost făcut la cea de-a 
119-a sesiune a C.I.O. care s-a desfăşurat 

în Guatemala (2007). Competiția de vară 
durează 12 zile, alternând, la doi ani, cu cea 
de iarnă, care se întinde pe intervalul a zece 
zile. 

Ediţia inaugurală a Jocurilor Olimpice de 
vară pentru Tineret a avut loc în Singapore 
(2010).

În 2012 la Innsbruck (Austria) a avut loc 
prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă 
pentru Tineret.

La Lillehammer, cea de-a doua ediție a 
J.O.T., în perioada 12-21 februarie, aproape 
1.100 de tineri sportivi proveniți din 70 
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de țări s-au întrecut în cele 70 de probe, 
la 15 discipline sportive: Schi alpin, Schi 
- freestyle, Sărituri cu schiurile, Biatlon, 
Bob, Combinata nordică, Cross Country, 
Curling, Hochei pe gheață, Patinaj artistic, 
Patinaj viteză, Sanie, Short Track, Skeleton, 
Snowboard. Începând cu această ediţie, 
s-au introdus probe noi şi inovatoare dintre 
care enumerăm: snowboard cross pe echipe, 
monobob, schi slopestyle, cross-country 
cross etc.

Ceremonia de deschidere a avut loc pe 12 
februarie, pe Lysgårdsbakkene Ski Jumping 
Arena – la exact 22 ani și două ore după 

magica deschidere a Jocurilor Olimpice de 
iarnă organizate în 1994 tot la Lillehammer.

Evenimentul a stârnit interesul și mândria 
națională a tuturor tinerilor din Norvegia. 
S-au înscris, în calitate de voluntari, aproape 
3.000 de persoane, dedicate idealurilor și 
valorilor olimpice, dornice să-și aducă o 
contribuție la buna desfășurare a eveni-
men tului.

Jocurile s-au desfășurat pe 13 arene sportive 
diferite din orașele Lillehammer, Hamar, 
Gjøvik, Øyer și Oslo.

Mascota J.O.T. 2016 – Lynxul Sjogg

Procesul de selecție pentru desemnarea 
mascotei a început în februarie 2012, odată 
cu lansarea unui concurs deschis publicului 
pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 15 
și 25 de ani. Mascotele prezentate au fost 
evaluate de către un juriu format din patru 
persoane din lumea modei, design, mass-
media și sport. Juriul a selectat trei modele 
finaliste: un elan, o nevăstuică și un lynx. 
Între sfârșitul lunii mai și începutul lunii 
iunie 2014, aceste modele au fost votate 
de către public prin intermediul Facebook. 
Câştigătoarea concursului internaţional de 
design a fost desemnată Line Ansethmoen 
(18 ani) din orașul Lillehammer. În 
decembrie 2014 a fost prezentat designul 
final al mascotei, numită Sjogg – care 
înseamnă „zăpadă” (dialect local), în 
Gudbrandsdal, valea unde se află orașul 
Lillehammer.

Mascota reprezintă un lynx sportiv, plin 
de energie şi sociabil a cărui îmbrăcăminte 
ilustrează aspectul Jocurilor Olimpice 
pentru Tineret de la Lillehammer 2016. 
El poartă un hanorac albastru şi pantaloni 
verzi.

Lynxul face parte din natura norvegiană de 
sute de mii de ani şi poate fi găsit în pădurile 
din jurul Opplandului. 

Sjogg simbolizează viziunea organizatorilor 
despre frumuseţe şi simplitate, dar este 
şi un personaj pe cât de jucăuş, pe atât de 
hotărât. 
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Medaliile olimpice J.O.T. 2016

Designul medaliilor pentru J.O.T. 2016 a 
fost realizat de românul Ciprian Burzo – din 
localitatea maramureșeană Suciu de Sus, 
un tânăr în vârstă de 21 ani, actualmente 
stu dent la Universitatea Tehnică din 
Cluj‑Na poca, la Facultatea de construcţii de 
maşini, secţiunea „Design industrial”. Aces‑
ta a câştigat competiţia cu medalia „To the 
TOP”, la concurs fiind prezentate peste 300 
de creaţii din 60 de ţări. Locul al doilea la 
concursul organizat de C.I.O. a fost ocupat 
de medalia „Four Elements”, realizată de 
Dora Korponay, tot din România, iar locul 
al treilea a revenit creaţiei „And still I rise” a 
indianului Nikhil Bapna.

Sonali Prasad, reporter din India şi membru 
al juriului, a declarat că Ciprian Burzo a 
realizat o medalie unică: „Designul lui Burzo 
este unic şi contemporan şi păstrează spiritul 
Jocurilor Olimpice pentru Tineret. Am 
căutat ceva diferit, ceva care să reprezinte 

toate elementele jocurilor și să poţi duce 
acasă nu doar ca simbol al victoriilor, dar şi 
ca pe o amuletă care să amintească de tim‑
pul petrecut la Lillehammer”. „Sunt foar te 
bucuroasă că un tânăr de 20 de ani a reuşit 
să suprindă aceste lucruri şi chiar mult mai 
mult în designul său” (30 iunie 2015).

Pe o parte a medaliei, se poate vedea 
podiumul cu cele trei trepte și, în fața 
acestuia, inelele olimpice. Unghiurile 
ascuțite semnifică înălțimile impetuoase 
ale Munților Scandinaviei. Deasupra părții 
aurite, se observă o reprezentare a iernii, 
prin albul gheții și al zăpezii. Este realizată 
din sticlă, de sus până jos, având numele 
competiției inscripționat în mijloc. Cele 
două piese sunt realizate, de asemenea, din 
aur. Cea de‑a treia parte reprezintă logo‑ul 
oficial al Jocurilor, realizat tot din aur și 
având un filet.

Flacăra Olimpică J.O.T. 2016

A fost aprinsă, pentru aceste Jocuri, pe 
stadionul Panathenaic din Atena, Grecia – 
locul unde s‑au desfășurat, în 1896, primele 
Jocuri Olimpice moderne. Procedura aprin
derii ei de la soare sa realizat la Templul 
Herei de către o preoteasă care, cu ajutorul 
unei oglinzi parabolice, a focalizat lumina 
solară.

Patru tineri sportivi din Norvegia și Grecia 
au început traseul Torței Olimpice pe 
stadion înainte ca aceasta să fie transportată 

la locul de desfăşurare al Jocurilor. Flacăra 
Olimpică a ajuns astfel, pe 2 decembrie 2015, 
în fața clădirii Parlamentului Norvegian din 
Oslo, străbătând apoi toate cele 19 provincii 
ale țării, înainte de a ajunge la Lillehammer.

Torța a fost purtată, pe stadion, la ultimul 
schimb, de sportiva Marit Bjørgen (cross‑
country). Flacăra Olimpică a fost aprinsă de 
către Prințesa Ingrid Alexandra a Norvegiei, 
așa cum o făcuse și tatăl ei, în 1994.



spirit olimpic   

153

Ambasadori ai Jocurilor Olimpice de Iarnă 
pentru Tineret 2016

Aleși de către C.I.O, ambasadorii au rolul de 
a face legătura între noua generație și elita 
sportivilor consacraţi, să încurajeze tinerii 
să devină activi, catalizând totodată dorința 
acestora de a se bucura de beneficiile 
sportului.

Aceştia au fost: Juna Kim ‑ Republica 
Coreea ‑ KOR (patinaj artistic), Lindsay 
Vonn ‑ SUA (schi alpin), Mats Zuccarello 
‑ SUA (hochei pe gheață), Kjetil Jansrud 
‑ Norvegia (Snowboard), Silje Norendal ‑ 
Norvegia (slope‑slider).

Echipa Olimpică a României la J.O.T. 2016

Echipa Olimpică a României a participat cu 
o delegație formată din 22 de sportivi, care 
au concurat la 9 din cele 15 sporturi. 

Din delegația României, doar trei sportivi au 
avut experiența unei întreceri de asemenea 
anvergură: biatlonistul Daniel Munteanu, 
fondista Nicoleta Luciana Sovarschi și 
săritorul cu schiurile Nicolae Sorin Mitrofan 
care au participat la ediția din 2015 a 

Festivalului Olimpic al Tineretului European 
(F.O.T.E.) Vorarlberg‑Liechtenstein.

Pentru Mișcarea Olimpică românească 
(sporturile de iarnă), această ediție a 
însemnat un important reper, în primul 
rând de continuitate. După singura 
medalie olimpică obținută în 1968 la 
Jocurile Olimpice de la Grenoble, Franța 
(bronz pentru boberii Nicolae Neagoe și 
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Ion Panțuru), evenimentul F.O.T.E. 2013, 
organizat și găzduit la Brașov a însemnat 
o mobilizare de forțe și energii, o stimulare 
a unor ramuri sportive unde, până atunci, 
performanțele nu fuseseră notabile. 
Premisele pe care leau constituit primele 
medalii obținute de tinerii sportivi români 
atunci, la Brașov, au generat ambiții, 
competențe, exemple. Ele s‑au regăsit, 
într‑un mod fericit în evoluțiile și rezultatele 
deosebite, cu adevărat notabile, obținute de 
Eduard Căsăneanu, Mihaela Hogaș și Mihai 
Cristian Tentea.

Eduard Căsăneanu s‑a clasat pe primul loc la 
hochei pe gheață – îndemânare, acumulând 
14 puncte, după șase runde. El i‑a învins, 
astfel, pe slovacul Sebastian Cederle (12 
puncte) și pe germanul Erik Betzold  (11 
puncte), următorii ocupanți ai podiumului.

Mihaela Hogaș a făcut parte din Echipa 
Internațională 10 de patinaj viteză (proba 
este una specifică J.O.T., creată pentru a 
întări legăturile de prietenie dintre națiuni). 
Ea a cucerit medalia de bronz în întrecerea 
pe echipe mixte la sprint, cu timpul 1:58.87. 

Din aceeași echipă au mai făcut parte 
italianca Chiara Cristelli, germanul Ole 
Jeske și norvegianul Allan Dahl Johansson.

Și Mihai Cristian Tentea a obținut o per for‑
manță remarcabilă la monobob, clasându‑
se pe locul al IV‑lea, cu timpul 1:54.62. 

Tot pe locul al IV‑lea s‑au clasat Flavius 
Ion Crăciun și Vasile Marian Gâtlan la 
sanie – dublu, în timp ce echipajul Theodor 
Andrei Aurelian Turea, Flavius Ion Crăciun, 
Mihaela Carmen Manolescu și Vasile 
Marian Gîtlan,  a sosit pe locul al VI‑lea la 
sanie – ștafetă mixtă.

Dincolo de aceste rezultate, care arată că 
tinerii sportivi români încep să conteze și la 
sporturile de iarnă, evenimentul Jocurilor 
Olimpice pentru Tineret de la Lillehammer 
a însemnat un nou și important reper în 
calendarul internațional olimpic, care a 
contribuit nu doar la evidențierea celor mai 
tinere talente, ci și la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre cei care concurează sub 
semnul Cercurilor Olimpice.

Programul „Learn & Share” 
„Învață și împărtăşeşte”

Fiind un eveniment sportiv de elită, pro‑
gramul a fost creat de şi pentru tineri. 
Viziunea acestor Jocuri este de a inspira 
tinerii din lumea întreagă pentru a practica 
diverse sporturi, dar şi pentru a participa la 
schimburi culturale şi educaţionale pe care 
le promovează acțiunile de mare anvergură 
desfășurate sub stindardul olimpic. Jocu‑
rile Olimpice pentru Tineret sunt axa‑
te, în esenţă, pe competiţie, învăţare şi 
împărtăşire.

În centrul abordării „Învaţă şi împărtăşeşte” 
s‑a aflat un set de activităţi care a încercat să 
„înzestreze” tinerii sportivi cu activități fizice 
şi abilităţi de viaţă, a propus o introducere 
inovatoare şi puternică a Olimpismului şi a 

inspirat participanţii să devină ambasadori 
ai valorilor olimpice.

Jocurile Olimpice pentru Tineret nu sa 
limitat doar la competițiile sportive. Cul tura 
și comunicarea dintre participanți re pre‑
zintă, în egală măsură, valori și deziderate 
de prim ordin.

Conceptul de bază pentru Lillehammer 2016 
a fost de a determina  efervescența culturală 
și educativă în rândul tinerilor participanți. 
Activitățile de instruire și transmitere către 
ceilalți parteneri a ideilor și cunoștințelor au 
stimulat abilitatea tinerilor de a comunica 
unii cu alții, de a depăși, cu îndrăzneală, 
limitele prezentului și de a privi spre viitor.
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Jocurile Olimpice pentru Tineret reprezintă 
un model de competiție, instruire și dialog. 
Se impune, în prim plan, celebrarea 
întrecerilor sportive, dar și a fenomenului 
de diversitate în rândul tinerilor, a valorilor 
olimpice precum excelența, prietenia și 
respectul.

Programul „Learn & Share” și‑a propus să 
reprezinte, pentru toți participanții (spor‑
tivi, oficiali, tineri ambasadori, jur na liști și 
localnici) o experiență unică de a dobândi 
noi deprinderi, spre a deveni campioni în 
sport, ca și în viață. „Try the Sport”, „School 
Twinning”, „Dream Day” sau „Youth 
Festival” reprezintă doar câteva dintre 
manifestările care au fost incluse în acest 
generos program.

Programul „Learn & Share” – Lillehammer 
2016 s‑a desfășurat în perioada 8‑21 
februarie, și a constat în 26 de activități și 
trei excursii. Principalele teme au fost:

• Your body and mind („Corpul și mintea 
ta”), prin intermediul căruia tinerii spor‑
tivi au învățat cum să‑și respecte, să‑și 
stimuleze și maximizeze potențialul fizic 
și mental, să‑și păstreze sănătatea, atât în 
viața sportivă cât și dincolo de ea.

• Your Career („Cariera personală”) – 
participanții au învăţat despre diferitele 

aspecte ale unei cariere sportive 
profesioniste, inclusiv dezvoltarea personală 
şi cum să gestioneze fazele de tranziţie. 
Totodată, tinerilor li s‑a oferit ocazia de 
a descoperi multitudinea de oportunități 
pentru a lucra în sport şi de a se recompensa 
faţă de acest domeniu.

• Your Actions („Acționează!”) – tinerii 
au aflat în ce mod sportul poate ajuta la 
abordarea unor teme actuale mondiale 
de interes maxim şi cum îşi pot exprima 
excelenţa acţionând ca „role model” şi lider 
al comunităţii din care fac parte.

• Your Discovery („Descoperă!”) – 
persoanele înscrise în program au primit 
misiunea de a‑şi însuşi tradiţiile locale şi a 
cunoaşte mai bine cultura norvegiană prin 
înscrierea şi participarea la diferite excursii 
în zona Lillehammer.

• Your Stories („Povestirile tale”) – tinerii 
sportivi au învăţat cum să folosească 
în mod responsabil media digitală şi să 
împărtăşească experienţele cu familia, 
prietenii şi alţi membri ai mediilor sociale.

Hakons Hall Lillehammer și Scandic Hamar 
Hotel au fost locațiile principale unde s‑au 
desfășurat manifestările educaționale.



CINE:
Comitetul Olimpic Bulgar

CE:
Competiția sportivă destinată 
juniorilor cu vârste cuprinse între 14 
și 18 ani. Disciplinele din program: 
atletism, baschet 3x3, volei pe plajă, 
lupte pe plajă, fotbal, înot și tenis de 
masă.

CÂND:
6-9 iunie

UNDE:
în cadrul complexului sportiv din 
Albena

REZULTATE:
Delegația României, compusă din 14 
sportivi și 2 antrenori, au obținut trei 
medalii de aur: echipele de baschet 
3x3 (feminin și masculin) și cea de 
volei pe plajă masculin și o medalie 
de argint la volei pe plaja feminin.



Festivalul Olimpic Național 
pentru Tineret de la Albena
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Festivalul Olimpic Național 
pentru Tineret de la Albena

În perioada 6-9 iunie, Comitetul Olimpic 
Bulgar a organizat în cadrul complexului 
sportiv din Albena cea de-a IX-a ediție 
a Festivalului Olimpic Național pentru 
Tineret. Competiția sportivă este destinată 
juniorilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 
ani, în program fiind incluse următoarele 
discipline: atletism, baschet 3x3, volei pe 
plajă, lupte pe plajă, fotbal, înot și tenis de 
masă.

România participă la acest festival, încă de 
la cea de-a IV-a ediție, demonstrând astfel 
buna colaborare sportivă între cele două 
țări vecine. 

Delegația României, compusă din 14 
sportivi și 2 antrenori, a fost prezentă la 
întrecerile de baschet 3x3 (fete și băieți) și 
volei pe plajă (fete și băieți). 

Din echipa de baschet feminin a României 
au făcut parte: Alina Maria Podar, Iulia 
Brezoi, Andreea Maria Fleser, Andreea 
Daniela Crețu. Reprezentații echipei 
masculine de baschet au fost Radu Adrian 
Avramescu, Cristian Ionel Mainea, Tudor 
Fometescu, Tudor George Gîrbea. La volei 
feminin, echipa României a fost compusă 
din Doina Natalia Cojocaru, Larisa Vasilica, 
Petruța Gabriela Orlandea, iar la masculin 
de Andrei Laurean Crișan, Cristian Valentin 
Pantea, Cristian Paul Maier. Cele patru 
echipe au fost coordonate de antrenorii 
Florin Alin Covaciu și Liviu Szilard Ciulea. 

Tinerii tricolori au reușit și de această 
dată să obțină performanțe remarcabile. 
După cele trei zile de întreceri captivante, 
România a urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului prin echipele de baschet 3x3 
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(feminin și masculin), precum și cea de 
volei pe plajă masculin. Acestea au dominat 
competiția prin dorință și disciplină tactică. 
De asemenea, componentele echipei femi-
nine de volei pe plajă au intrat în posesia 
medaliei de argint.

Festivalul Olimpic Național pentru Tineret 
de la Albena este o competiție puternică, 
excelent organizată de gazde, care reprezintă 
o oportunitate pentru tinerii sportivi de a 
concura cu reprezentanții țării vecine, de a 
acumula experiență competițională și de a 
învăța să se autodepășească.



Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro



CINE:
207 Comitete Naționale Olimpice au 
participat la cea de XXXI-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară

CE:
11.237 sportivi înscriși în competiția 
olimpică, 28 de sporturi și 306 probe 
la care s-a concurat. Două sporturi 
noi au fost incluse în programul 
olimpic: rugby în șapte (atât la 
masculin, cât și la feminin) și golf

CÂND:
5-21 august

UNDE:
Rio de Janeiro, Brazilia.

REZULTATE:
Echipa olimpică a României a cucerit 
în total 4 medalii: o medalie de aur 
la scrimă - echipa de spadă feminin, 
o medalie de argint la tenis de câmp, 
în proba de dublu masculin, două 
medalii de bronz la lupte libere și 
canotaj.
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Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro

Rio de Janeiro a fost desemnat oraș gazdă 
al Jocurilor Olimpice (J.O.) din anul 
2016, în cadrul celei de-a 121-a Sesiuni a 
Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O.), 
care a avut loc la Copenhaga, Danemarca 
pe 2 octombrie 2009. Este primul oraș sud-
american care a găzduit o ediție a Jocurilor 
Olimpice.

Ediția a XXXI – a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Rio de Janeiro a avut loc în 
perioada 5-21 august, iar motto-ul a fost: 
„O nouă lume! - (Un mundo novo)”. Au 
participat 206 Comitete Naționale Olimpice 
(C.N.O.) și Echipa Olimpică a Refugiaților 
– pentru prima dată Kosovo şi Sudanul de 
Sud au participat la întrecerile olimpice. Au 
fost 11.237 sportivi înscriși în competiția 
olimpică, 28 de sporturi și 306 probe la care 
s-a concurat. Două sporturi au revenit în 
programul olimpic: rugby în șapte (atât la 
masculin, cât și la feminin) și golf. Probele 

sportive s-au desfășurat în 33 de arene 
răspândite în patru regiuni ale orașului – 
Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro și 
Maracana, iar meciurile de fotbal s-au jucat 
în mai multe orașe din țară: Sao Paulo, Belo 
Horizonte, Salvador, Brasilia și Manaus.

Jocurile au fost precedate de numeroase 
controverse, precum instabilitatea guver nu-
lui federal al Braziliei, îngrijorările privind 
virusul Zika, poluarea golfului Guanabara, 
scandalul de dopaj în care a fost implicată 
delegația Rusiei, infracționalitatea în creș-
tere, etc.

Barra da Tijuca a găzduit majoritatea 
arenelor sportive din cadrul Jocurilor 
Olimpice. Stadionul Maracana a fost locul 
de desfășurare a ceremoniilor de deschidere 
și închidere a Jocurilor Olimpice, dar și a 
fazelor finale din turneul de fotbal. Pentru 
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securizarea Jocurilor a fost nevoie de peste 
200 km de garduri de protecție. 

Satul olimpic a fost cel mai mare din istoria 
olimpică de până acum. 

Pentru prima dată în istorie, au fost 
transmise imagini VR (realitate virtuală) de 
la ceremoniile de deschidere și închidere, 
dar și de la câte o probă sportivă pe zi. A fost 
utilizată o tehnologie robotizată menită să 
lărgească unghiul fotografilor, în mai multe 
arene. La volei a fost introdusă dovada video 
pentru a clarifica nemulțumirile privind 
deciziile arbitrilor; la înot s-au utilizat niște 
ecrane digitale, pe fundul bazinului pentru 
înotătorii de distanță (ca să urmărească la 
ce tură au ajuns); la canoe au fost atașate 
dispozitive GPS pentru a oferi informații 
privind viteza bărcilor în timp real; la tir 
cu arcul au fost atașați senzori în spatele 
țintelor pentru a afișa scorurile instantaneu.

Virusul Zika a determinat o serie de sportivi 
să își anunțe retragerea de la acestă ediție a  
Jocurilor. 

Designul medaliilor sugerează relația dintre 
puterea sportivilor și forța naturii. Pe fața 
medaliilor s-a aflat zeița greacă a victoriei, 
Nike, cu Partenonul în planul din spate. 

Denumirea mascotei Jocurilor Olimpice 
de la Rio – Vinicius – a fost inspirată de 
numele unei vedete ale muzicii braziliene, 
compozitorul Vinicius de Moraes. Aceasta 
reprezintă bogăția faunei braziliene. 

Torța olimpică a fost aprinsă la templul 
Herei din Olympia (leagănul Jocurilor 
Olimpice antice), pe 21 aprilie 2016, iar pe 27 
aprilie, torța a fost înmânată organizatorilor 
brazilieni la Stadionul Panathinaiko din 
Atena. A străbătut teritoriul Elveției pentru 
a vizita sediul C.I.O., Muzeul Olimpic din 
Lausanne, precum și Biroul Națiunilor 
Unite de la Geneva. Defilarea torței pe 
pământ brazilian a început pe 3 mai și a fost 
purtată în peste 300 de orașe din Brazilia 

până pe 5 august, când a fost aprinsă 
flacăra olimpică pe stadionul Maracana, la 
ceremonia de deschidere a Jocurilor.

Spectacolul de deschidere a fost multicolor 
și extrem de vivant, fantezia sambei iradiind 
cu putere bucuria reîntâlnirii olimpice, cu 
tot ceea ce avea să însemne aceasta, în cele 
16 zile care au urmat. 

Întrecerile au fost, conform așteptărilor, 
aprinse, desfășurate în cea mai mare parte 
sub semnul fair-play-ului, ceea ce a făcut 
cuvenită cinste întregului eveniment. Pe 
ansamblu, marea sărbătoare sportivă de la 
Rio a etalat, din belșug, excelența, bucuria 
de a trăi și a performa, prieteniile dintre 
sportivii de pe toate cele șase continente. Un 
element de atracție în plus l-au constituit 
sportivii proveniți din zonele de război, 
refugiați care au concurat sub drapelul 
C.I.O., stârnind deopotrivă simpatie și 
admirație.

Dintre aspectele deosebite relevate de 
marea întrecere olimpică de la Rio, se 
desprind câteva pe care le putem considera 
elocvente sub aspectul valorii ridicate și 
a „democratizării” înaltelor performanțe, 
astăzi accesibile unor sportivi din alte țări, 
până acum ca și necunoscute în arena 
olimpică:

• Un număr record de 87 de Comitete 
Naționale Olimpice (C.N.O.) au cucerit cel 
puțin o medalie la Rio  (inclusiv participanții 
independenți la J.O.). Dintre acestea, 59 au 
cucerit cel puțin o medalie de aur!

• Dintre cele 59 de C.N.O.-uri, cu  minimum 
o medalie de aur, 9 au cucerit în premieră un 
titlu olimpic (Bahrain, Fiji, Coasta de Fildeş, 
Iordania, Kosovo, Puerto Rico, Singapore, 
Tajikistan, Vietnam). Este cel mai mare 
număr înregistrat la Jocurile Olimpice, cu 
excepția primei ediții a Jocurilor moderne 
din 1896, când 11 C.N.O.-uri au cucerit în 
premieră un titlu.
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• Înotătorul americanul Michael Phelps și-a 
adăugat în palmares, la această ediție, cinci 
medalii de aur și una de argint. El are acum, 
în total, 23 de medalii de aur, trei de argint 
și două de bronz, fiind cel mai titrat sportiv 
din istoria J.O.. Până la el, niciun sportiv, la 
niciun sport, nu a reușit să cucerească mai 
mult de nouă titluri olimpice. El și-a încheiat 
cariera sportivă după Rio de Janeiro.

• Cel mai tânăr medaliat la Rio a fost 
chinezoaica Ren Qian care, la 15 ani și 180 
de zile, a câștigat aurul la sărituri în apă, în 
proba feminină de platformă 10 m.

• Cel mai în vârstă medaliat la Rio a fost 
britanicul Nick Skelton care, la 58 de ani și 
233 de zile, a obținut aurul la echitație, în 
proba individuală de sărituri.

• Americanca Kimberly Rhode (tir sportiv) 
s-a alăturat altor cinci sportivi care au 
câștigat medalii la șase ediții diferite ale 
Jocurilor Olimpice. La Rio 2016, Rhode a 
obținut bronzul în proba feminină de skeet, 
a șasea medalie olimpică a sa, după trei de 
aur și două de argint, cucerite la J.O. din 
1996, 2000, 2004, 2008 și 2012.

România la Jocurile 
Olimpice 

România a participat la Jocurile Olimpice 
de vară de la Rio de Janeiro cu o delegație 
alcătuită din 96 de sportivi, care au concurat 
în cadrul a 15 discipline sportive. Aceștia 

au fost însoțiți de șapte rezerve. Gimnasta 
Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică 
la J.O. de la Atena 2004, a fost portdrapelul 
României la ceremonia de deschidere, iar 
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scrimera Simona Pop, medaliată cu aur în 
proba de spadă pe echipe la ediția din 2016, 
a fost portdrapel la ceremonia de închidere.

Sportivii care au alcătuit delegația României 
s-au comportat onorabil, luptând cu tot 
talentul și posibilitățile lor tehnice, pentru 
obținerea unor rezultate cât mai bune, în 
spiritul tradiției sportului românesc. 

Pentru delegația olimpică a României, 
palmaresul acestei ediții a fost următorul:

• o medalie de aur la scrimă - echipa de 
spadă feminin având în componență pe: 
Ana Maria Florentina Popescu, Simona 
Pop, Simona Cristina Gherman, Loredana 
Dinu.

• o medalie de argint la tenis de câmp, în 
proba de dublu masculin: Florin Mergea și 
Horia Vlad Tecău.

• două medalii de bronz la: lupte libere – 
Albert Saritov (97 kg) și canotaj – (echipajul 
opt rame cu cârmaci) Daniela Druncea, 
Mădălina Bereș, Mihaela Petrilă, Iuliana 
Popa, Laura Oprea, Ioana Strungaru, 
Adelina Maria Boguș, Roxana Gabriela 
Cogianu şi Andreea Nicoleta Boghian.

De asemenea, gimnastul Marian Drăgulescu 
s-a clasat pe locul al IV-lea în proba de 
sărituri; luptătorul Alin Alexuc-Ciurariu 
(greco-romane, categ. 98 kg), Corina Oana 
Căprioriu (judo - 57 kg), Tiberiu Alexandru 
Dolniceanu (scrimă - sabie individual) și 
Irina Camelia Begu - Horia Vlad Tecău 
(tenis – dublu mixt) – au ocupat, la probele 
respective, locul al V-lea, iar  gimnastul 
Andrei Vasile Muntean s-a clasat pe locul 
VI la paralele.

Gazda următoarei ediții a Jocurilor 
Olimpice de Vară va fi Tokyo, în anul 2020.
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EDUCAȚIE, CULTURĂ, SPORT

Competiția Sportivă Școlară 
„Olimpiada Gimnaziilor”

Cea mai mare oră de sport

Olimpism, Competiție, Tinerețe – Dolj

Forul olimpic a deschis porțile 
Complexului Olimpic „Sydney 2000” 
pentru copiii instituționalizați
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Competiția Sportivă Școlară 
„Olimpiada Gimnaziilor”

În anul 2016, învățământul preuniversitar a 
beneficiat de organizarea la nivel național a 
unei noi competiții sportive școlare dedicată 
elevilor din clasele V–VIII – „Olimpiada 
Gimnaziilor”. Organizatorii acestei com
pe tiții au fost Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice (M.E.C.Ș.), Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) alături 
de 10 federații sportive naționale: Atletism, 
Baschet, Handbal, Rugby, Șah, Badminton, 
Fotbal, Oină, Tenis de Masă și Volei.

Acțiunea reprezintă o transformare a 
competiției sportive școlare deja existente 
respectiv Olimpiada Națională a Sportului 
Școlar. 

În vederea derulării acestei competiții, în 
data de 24 februarie 2015 sa semnat un 
Protocolul de Colaborare (2015 – 2019) 
între organizatori.

Scopul protocolului presupune asigurarea 
cadrului dezvoltării continue, a organizării 
și funcționării performante a sistemului 
național de educație fizică și sport, a 
aplicării corecte a prevederilor legale, în 
vederea atingerii următoarelor obiective:

• Atragerea unui număr cât mai mare de 
copii către sport;
• Dezvoltarea ariei de selecție pentru prac
ticarea sportului de performanță la nivel 
național;
• Depistarea tinerelor talente și înscrierea 
lor în programele de performanță;
• Educarea tinerilor în spiritul unui mod de 
viață activ, bazat pe practicarea regulată a 
exercițiilor fizice;
• Asigurarea oportunităților competiționale 
adecvate vârstei ca factor care influențează 
procesul de formare a sportivilor;
• Transpunerea experienței olimpice multi
sport întrun program național;
• Conștientizarea părinților privind rolul 
educativ al sportului și al Olimpismului.

M.E.C.Ș. în colaborare cu celelalte părți 
a elaborat Regulamentul de organizare și 
desfășurare a competiției; a contactat toate 
Inspectoratele Școlare Județene (I.Ș.J.), 
anunțândule prevederile protocolului; a 
asigurat, prin I.Ș.J.uri, asistența medicală 
la etapele pe clasă/școală, locală, județeană 
și regională, conform legislației în vigoare; 
a suportat cheltuielile de cazare, masă, 
amenajare teren/sală de sport, consumabile 
și premii la etapa finală a competiției 
precum și cele necesare transportului 
elevilor la etapa finală.

Federațiile sportive naționale au avut 
obligația de a asigura arbitrajul competiției, 
prin asociații și/sau comisii județene; de a 
participa activ la organizarea și desfășurarea 
competiției precum și de a colabora cu 
ceilalți factori implicați pentru derularea cu 
succes a „Olimpiadei Gimnaziilor”.

Comitetului Olimpic și Sportiv Român iau 
revenit următoarele obligații: asigurarea 
asistenței medicale la faza finală a 
competiției; achiziționarea mingiilor de 
joc pentru etapa regională și cea finală; 
asigurarea echipamentului sportiv pentru 
echipele școlare care au participat în cadrul 
competiției; acordarea de trofee și medalii la 
etapa finală pentru locurile I – III și pentru 
„Cel mai bun sportiv” pe fiecare ramură de 
sport.  

Promovarea imaginii sponsorilor care 
au sprijinit financiar acțiunea și a altor 
susținători ai Mișcării Olimpice, prin 
afișarea de materiale publicitare tip banner 
în sălile de competiție și în locurile de 
desfășurare a activităților incidente a 
reprezentat de asemenea responsabilitatea 
C.O.S.R.

Competiția derulată în anul școlar 2015 – 
2016 a cuprins următoarele 14 discipline 
sportive: atletism (echipe mixte); badmin
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ton (echipe mixte); baschet fete; baschet 
băieți; fotbal fete; fotbal băieți; handbal 
fete; handbal băieți; oină băieți; rubgy tag 
(echipe mixte); șah (echipe mixte); tenis 
de masă (echipe mixte); volei fete și volei 
băieți.

Pentru a putea acoperi necesarul de echi
pament pentru echipele calificate la faza 
regională, C.O.S.R. a achiziționat un număr 
de 6.620 seturi de articole sportive formate 
din două tricouri de culori diferite și un 
șort, toate inscripționate cu sigla C.O.S.R. și 
a competiției. 

Fiecare component al echipelor calificate 
la faza finală a primit din partea C.O.S.R. 
câte un trening, echipament de joc (două 
tricouri și două șorturi), încălțăminte sport 
și un rucsac.

Numărul total de mingi achiziționate de 
către C.O.S.R pentru fazele regionale și 

finale la toate disciplinele sportive implicate 
în competiție a fost de 3.000 de bucăți.

Pentru a asigura distribuirea echipamentelor 
sportive la fazele regionale și finale, 
reprezentanții C.O.S.R. au fost prezenți la 
toate competițiile derulate în țară.

,,Olimpiada Gimnaziilor” a avut suportul 
financiar oferit de principalul sponsor 
al C.O.S.R., compania Dedeman, care 
se implică activ în susținerea activități 
sportive la diferite niveluri, dar și a Mișcării 
Olimpice. Așa cum declara președintele 
Dedeman, dl Dragoș Pavăl, „Olimpiada 
Gimnaziilor”  este cu și despre copiii noștri. 
O națiune puternică este una plină de copii 
sănătoși și de aceea trebuie să le oferim cât 
mai multe ocazii de a fi fericiți și campioni. 
„Olimpiada Gimnaziilor” este o ocazie 
ideală pentru acest lucru”, a concluzionat 
președintele Dedeman.
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Cea mai mare oră de sport

În acest an, Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român s-a alăturat organizatorilor la cea 
de-a VI-a ediție a Festivalului de mișcare și 
sport „Cea mai mare oră de sport”. Acesta 
a constat în trei evenimente sportive 
desfășurate în aer liber pe parcursul celor 
trei luni de vară, în București, Brașov și 
Mamaia, cu câte 12 ore de mișcare în fiecare 
oraș.

„Cea mai mare oră de sport” reprezintă 
un eveniment accesibil tuturor, de la copii 
până la bunici, de la sportivi amatori până la 
performeri, de la iubitorii de mișcare în aer 
liber până la cei care vor să-și schimbe stilul 
de viață sedentar și să descopere beneficiile 
pe care le aduce practicarea sportului în 
viața de zi cu zi.

În cadrul festivalului au avut loc 41 de 
demonstrații sportive susținute de 64 de 

instructori locali și internaționali, au fost 
oferite gratuit teste medicale generale și 
sfaturi nutriționale pentru 700 de persoane, 
iar pentru buna desfășurare a celor trei 
evenimente au fost implicați aproximativ 
100 de voluntari. Peste 37.000 de persoane 
din 16 orașe și din Bulgaria au luat parte 
la clasele de sport, ca participanți sau 
susținători. 

La București, „Cea mai mare oră de sport” a 
dezvoltat noi experiențe pentru iubitorii de 
mișcare în aer liber. Cele 12 ore de activități 
sportive au avut loc pe stadionul de rugby 
de lângă Arcul de Triumf și au cuprins 
Kangoo Dance, Steel Combat, Steel Tonic, 
Nirvana Fitness, Functional Movement, 
Yoga, Zumba și multe altele.

De asemenea, evenimentul și-a propus să-i 
responsabilizeze pe cei mici cu privire la 
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adoptarea unui stil de viață sănătos, în care 
sportul, mișcarea și o alimentație corectă 
reprezintă principalele valori care îi vor 
ajuta să se dezvolte armonios. Astfel, pentru 
copii au fost organizate concursuri TriKids 
– cros, duatlon și family fun run.

În Piața Sfatului din Brașov s-au desfășurat 
clase de fitness cu unii dintre cei mai buni 
instructori din țară și din străinătate: 
RealRyder - biciclete, OneCore - step 
aerobic, Zumba, Steel Programs, Kangoo 
Jumps, TotalGym - Functional Training, 
Boot camp și Shooting Gate pentru 
pasionații de fotbal. Copiii s-au bucurat 
de Kids bikeschool: într-o zonă specială 
de poligon pentru copii, aceștia au învățat, 
alături de instructori specializați, tehnici 
de mers pe bicicletă și reguli de circulație 
și de siguranță în trafic. Pentru pasionații 
de alergare a fost organizat crosul caritabil 
UpDown Run, cu două probe, de 4 km, 
respectiv 7 km.

La malul mării, în Piațeta Perla din Mamaia, 
programul evenimentului a cuprins clase 

de fitness precum Fight Klub Khai Bo, 
Steel Tonic și Combat, Fit Girls, TotalX30 
Aerobik, Pump Circiuit Training, Rebound 
AAS, FreeStyler, Kangoo Jumps și Zumba. 
De asemenea, iubitorii de volei au participat 
la un campionat pe echipe, iar cei pasionați 
de fotbal și-au testat abilitățile de atacanți, 
șutând la poartă. 

În cadrul festivalului „Cea mai mare oră 
de sport” s-a stabilit și un nou record 
mondial pentru „cei mai mulți oameni care 
au alergat 100 de metri într-o ștafetă de 
12 ore (outdoor)”, conform World Record 
Academy. Astfel, la București, în jur de 1.000 
de persoane de toate vârstele au alergat în 
total 154 de km într-un interval de 12 ore, 
contribuind astfel la reușita evenimentului.

Festivalul de mișcare și sport câștigă noi 
adepți în fiecare an ca urmare a  promovării 
unui stil de viață sănătos, în care efectele 
sportului practicat în mod regulat și 
responsabil se regăsesc în păstrarea și 
îmbunătățirea sănătății, în longevitatea și 
calitatea vieții.



Olimpism, Competiție, Tinerețe – Dolj



CINE:
D.J.S.T. Dolj, A.O.R. Dolj cu sprijinul 
C.O.S.R. și A.O.R.

CE:
concurs de cultură, educație 
olimpică și sport adresat 
elevilor din liceele doljene. Scop: 
dezvoltarea creativității, curajului, 
spiritului de echipă, talentului 
artistic, aptitudinilor oratorice, 
patriotismului, competitivității și 
spiritului de fair-play in rândul 
elevilor.

CÂND:
anul școlar 2016-2017, festivitatea 
de premiere va avea loc în data de 27 
mai 2017

REZULTATE:
Acțiunea reunește 6.536 de elevi 
din 22 de licee din județul Dolj și se 
bucură de susținerea Ministerului 
Educației Naționale. 
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Olimpism, Competiție, Tinerețe – Dolj

Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) prin Academia Olimpică Română 
(A.O.R.) s-a alăturat demersului Direcției 
Județene pentru Sport și Tineret Dolj 
(D.J.S.T.) ca prin intermediul proiectului 
„Competiția Tinereții”, aflat la cea de-a IX-a 
ediție, să aducă la cunoștiința liceenilor 
doljeni valorile Olimpismului, istoria Jocu-
rilor Olimpice şi rezultatele obținute de 
sportivii români la cea mai prestigioasă 
dintre întrecerile sportive de pe mapamond. 

Acțiunea, care se derulează în anul școlar 
2016-2017, reunește 6.536 de elevi din 22 
de licee din județul Dolj și se bucură de 
susținerea Ministerului Educației Națio-
nale. Aceasta se desfășoară sub forma 
unui concurs între liceele doljene, având 
probe care urmăresc să dezvolte elevilor 
creativitatea, curajul, spiritul de echipă, 
talentul artistic, aptitudinile oratorice, 

patriotismul, competitivitatea și spiritul de 
fair-play.

Competiția a constat în următoarele probe: 
cultură generală, oratorie, dezbatere, noi 
antreprenori (în care elevii au realizat câte 
un plan de afaceri), probă artistică (muzică, 
dans, artă plastică și fotografie, literatură 
și teatru), descoperă Craiova (parcurgerea 
unui traseu cultural craiovean), probă 
sportivă (ștafetă 8x50m, trasul frânghiei, 
majorete, duelul galeriilor, orientare turis-
tică) și „Noi în competiție” (prezentarea 
unui material video despre participarea la 
„Competiția Tinereții”).

Două dintre probele de concurs – proba de 
dezbatere și oratorie şi proba de cultură ge-
nerală au constituit un prilej pentru tineri de 
a realiza că Jocurile Olimpice nu reprezintă 
doar o întrecere sportivă, ci și un mod de 
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a te descoperi pe tine însuți, de a lupta cu 
propriile limite şi de a te pune în valoare. 

Deviza olimpică „Citius, Altius, Fortius” a 
reprezentat şi deviza probei de dezbatere şi 
oratorie. Discursurile elevilor s-au axat pe 
cele trei îndemnuri, demonstrând că aceștia 
au nevoie de astfel de proiecte și doresc să se 
implice în activități extracurriculare care le 
dezvolă spiritul de echipă, creativitatea și îi 
valorizează. Totodată, ei au evidențiat faptul 
că deviza olimpică poate fi oricând deviza pe 
baza căreia își pot construi viitorul.  

Răspunsurile despre Olimpism la proba 
de cultură generală au dovedit că liceenii 
doljeni urmăresc cu interes acest eveniment 
unic pe mapamond – Jocurile Olimpice.

Câștigătorul celei de-a IX-a ediții a 
„Competiției Tinereții” va fi desemnat pe 
baza punctajului obținut la toate probele. 
Liceul câștigător va primi trofeul și titlul 

de „Liceul Anului 2017”, dar și o excursie 
pentru 50 de membri din echipa liceului. 
Festivitatea de premiere va avea loc în data 
de 27 mai 2017 în Sala Albastră din cadrul 
Universității din Craiova.

C.O.S.R. prin A.O.R. sprijină acțiunea de 
educație olimpică printr-un suport de mate-
riale semnificative: volumul „Ghid Olimpic”, 
Buletinul Informativ „Spirit Olimpic”, insig-
ne, tricouri, șepci și brelocuri.

Conducerea Academiei Olimpice Române 
apreciază pozitiv implicarea voluntarilor 
în aceste activităţi şi speră în atragerea cât 
mai multor cadre didactice şi discipoli spre 
activităţile de educaţie olimpică, asigurând 
colaborarea instituției noastre pentru 
orice inițiativă benefică educației fizice și 
sportului.

Prof. Mihai Milu 
Director A.O.R. Dolj
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Forul olimpic a deschis porțile 
Complexului Olimpic „Sydney 2000” 
pentru copiii instituționalizați

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a 
organizat, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
la Complexul Olimpic „Sydney 2000” de 
la Izvorani, un eveniment dedicat unui 
număr de 60 de copii aflați în dificultate 
și cu dizabilități, copii instituționalizați 
la Centrul rezidențial de tip familial din 
Izvoarele și la Centrul de plasament din 
Plopeni (județul Prahova). 

Aceștia s-au bucurat de atmosfera de săr-
bă toare oferită de organizatori și au avut 
ocazia de a interacționa cu sportivii aflați în 
pregătire la Izvorani care le-au împărtășit 
din experiența lor profesională. Totodată, 
micuții s-au întâlnit cu medaliații olimpici 
invitați la eveniment precum Laura Cârlescu 
Badea, Loredana Dinu, Tiberiu Dolniceanu 

și Florin Zalomir (scrimă), multiplele 
medaliate olimpice la gimnastică Cătălina 
Ponor și Loredana Boboc, campioanele 
olimpice la canotaj Viorica Susanu Chermeş 
și Georgeta Damian Andrunache, precum și 
vicecampioana olimpică la atletism Violeta 
Beclea Szekely.

De asemenea, copiii prezenți s-au implicat 
în activități sportive alături de Președintele  
Comitetului Olimpic și Sportiv Român, 
Mihai Covaliu asistați de către Secretarul 
General al Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român, George Boroi. 

La sfârșitul întâlnirii, copiii au primit ca-
douri din partea forului olimpic care au 
constat în tricouri și șepci personalizate și 
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s-au fotografiat alături de toți participanții. 
În semn de mulțumire pentru această zi 
minunată, copiii au recitat poezii și au 

cântat colinde reușind să transmită emoție 
tuturor celor prezenți.
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EVENIMENTELE ANULUI

Reuniunea Comitetelor Naționale Olimpice 
din Europa Centrală și de Sud-Est

Adunarea Generală de alegeri 
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CINE:
Grupul informal de lucrul al C.N.O.-
urilor din Europa Centrală și de Sud-
Est și C.O.S.R.

CE:
sedința grupului informal de lucru 
al C.N.O.-urilor din Europa Centrală 
și de Sud-Est care totalizează 18 
membri

CÂND:
8-10 aprilie

UNDE:
la București

REZULTATE:
Ședința din 2016 a reunit 22 de 
președinți, vice-președinți și secretari 
generali provenind din 14 țări 
europene.



Reuniunea Comitetelor Naționale Olimpice 
din Europa Centrală și de Sud-Est
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Reuniunea Comitetelor Naționale Olimpice 
din Europa Centrală și de Sud-Est

Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) a găzduit în perioada 8 – 10 apri
lie, la București, prima întâlnire din 2016 a 
Grupului Informal de lucru al Comitetelor 
Naționale Olimpice (C.N.O.) din Europa 
Centrală și de SudEst care totalizează 18 
membri (Albania, Austria, Bulgaria, Bos
niaHerzegovina, Croația, Cehia, Cipru, 
Macedonia, Grecia, Muntenegru, Polonia, 
Republica Moldova, Serbia, Slovacia, 
Slovenia, Turcia, Ungaria și România).

Președinții și secretarii generali ai C.N.O.
urilor membre ale Grupului se întâlnesc 
de două ori pe an, înaintea reuniunilor 
internaționale, pentru a discuta diverse 
subiecte de interes comun și a clarifica 
poziția și strategia comună.

Prima întâlnire din an are loc în primă
va ră, înaintea Seminarului Tehnic al 
Comitetelor Olimpice Europene (E.O.C.) 
care se derulează concomitent cu Forumul 
Solidarității Olimpice pentru C.N.O.
urile Europene, iar cea dea doua are loc 
în toamnă, înaintea Adunării Generale a 
E.O.C. și a Adunării Generale a Asociației 
Comitetelor Naționale Olimpice (A.N.O.C.).

Gazdele acestor întâlniri se stabilesc, prin 
rotație, dintre C.N.O.urile membre ale 
Gru pului, C.O.S.R. aflânduse pentru a treia 
oară în postura de amfitrion a şedinței Gru
pului Informal al Comitetelor Naționale 
Olimpice din Europa Centrală și de SudEst 
(după septembrie 2010 și aprilie 2013).
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Ședința din 2016 a reunit la București 22 
de președinți, vicepreședinți și secretari 
generali provenind din 14 țări după cum 
urmează: Austria, Bulgaria, Bosnia
Herzegovina, Cehia, Croația, Grecia, 
Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, 
Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia și 
România.

Printre subiectele discutate sa prezentat 
propunerea C.N.O. Kosovo de a deveni 
membru al Grupului. Acesta a devenit 
membru al Comitetului Internațional 
Olimpic pe 1 ianuarie 2014, iar ulterior a 
fost acceptat în cadrul E.O.C. și a Grupului 
Jocurilor Mediteraneene. Având în vedere 
toate aceste aspecte, solicitarea a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi de către 
membrii prezenți.

Un alt aspect a implicat transportul inter
național la Jocurile Olimpice de la Rio 
care a reprezentat o provocare pentru 
toate C.N.O.urile participante la întâlnire. 
Problemele întâmpinate au vizat numărul 
mic de curse către Rio de Janeiro, prețul 
foarte mare al biletelor pentru cursele 
existente și imposibilitatea de a beneficia de 
zboruri charter din cauza costurilor ridicate.

În privința strategiilor comune pe termen 
scurt și mediu, sa luat în considerare ideea 
de a organiza Casa Olimpică, în orașul gazdă 
al Jocurilor Olimpice, pentru mai multe 
C.N.O.uri. De asemenea, participanții 
au prezentat situația candidaturii pentru 
viitoarele competiții internaționale cu 
scopul de a se susține reciproc.

Domnul Alin Petrache, președintele 
C.O.S.R. a afirmat la finalul ședinței: „Am 
sta bilit o strategie comună de pregătire 
spor tivă pentru următorul ciclu olimpic, 
dar am discutat și despre planuri comune 
pentru Rio în ceea ce privește transportul, 
logistica, chestiuni climatice sau medicale, 
etc. Sperăm să punem în aplicare obiectivele 
zonale agreate pe termen mediu și lung în 
ceea ce privește proiectele sportive.”

Gazda următoarei ședințe a Grupului 
Informal de lucru al C.N.O.urilor din 
Europa Centrală și de SudEst va fi 
stabilită la începutul anului 2017 în funcție 
de solicitările înaintate de C.N.O.urile 
membre.
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Adunarea Generală de alegeri 

Mihai Covaliu, noul 
președinte al Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român

În urma demisiei din funcția de președinte 
a domnului Alin Petrache, ca urmare a 
ne îndeplinirii obiectivului la Jocurile 
Olimpice de la Rio, anunțată în ședința 
Comitetului Executiv din 29 august, s-a 
hotărât organizarea Adunării Generale de 
Alegeri a Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român (C.O.S.R.) pe data de 15 noiembrie.

Până în data de 17 octombrie, la secretariatul 
C.O.S.R. și-au depus candidatura și au fost 
declarați eligibili pentru funcția de pre-
ședinte doi campioni olimpici la atletism, 
respectiv, scrimă, doamna Gabriela Szabo 
(campioană olimpică la 5.000 de metri la 
Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000 
și multiplă campioană medaliată mondială 
și europeană) și domnul Mihai Covaliu 
(campion olimpic la sabie la Jocurile 
Olimpice de la Sydney și medaliat cu bronz 
la J.O. de la Beijing din 2008, la care se 
adaugă patru medalii mondiale: una de 
aur, una de argint, două de bronz și șase 
europene: una de aur și cinci de bronz, 
cucerite individual sau cu echipa).

În urma votului exprimat de electorii pre-
zenți, Mihai Covaliu a câștigat duelul cu 
Gabriela Szabo și va conduce Olimpismul 
românesc pentru următorii patru ani.        

Programul noului președinte al C.O.S.R. 
vi zează în principal dezvoltarea ştiinţifică 
a sportului românesc. Fostul scrimer 
plă nuieşte îmbunătăţirea utilităţilor de 
evaluare ale sportivilor, atât la nivel fizic, cât 
şi psihic, dezvoltarea de programe pentru 
pregătirea sportivilor şi a antrenorilor, 
dar și implementarea unor strategii de 
perfecţionare a specialiştilor care iau par-
te la pregătirea sportivilor: antrenori, ki-
ne toterapeuţi, psihologi sau maseuri. De 
asemenea, unul dintre obiectivele sale îl 

reprezintă Programul „Samurai” care are 
ca scop selectarea a minimum 10 sportivi 
cu potențial de medalie pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, din 2020, a căror 
pregătire va fi susținută și stabilită de 
C.O.S.R., în parteneriat cu federațiile 
sportive naționale. 

În cadrul Adunării Generale au mai fost 
aleși doi vicepreședinți: Camelia Potec 
(Federația Română de Natație și Pentatlon 
Modern) și Alexandru Dedu (Federația 
Română de Handbal) și 12 membri ai 
Comitetului Executiv al C.O.S.R.

Membrii Comitetului Executiv au fost aleși 
astfel:

1. La categoria sporturi olimpice de vară, 
cele patru locuri au fost ocupate de Irina 
Deleanu (F.R. Gimnastică Ritmică), Sandu 
Pop (F.R. Canotaj), Cristinel Romanescu 
(F.R. Tenis de Masă) și Adrian Stoica (F.R. 
Gimnastică). 

2. La categoria jocuri sportive de echipă 
a fost un candidat unic - Gheorghe Vișan 
(F.R. Volei).

3. La categoria personalități ale vieții spor
tive olimpice au fost patru locuri și tot atâția 
candidați: Alina Sămărghitan Dumitru, 
Doina Ofelia Melinte, Georgeta Andrunache 
și Viorica Chermeș.

4. La categoria sporturi olimpice de iarnă, 
cele două locuri au fost ocupate de Puiu 
Gaspar (F.R. Schi-Bialon) și Alexandru 
Hălăucă (F.R. Hochei pe Gheață). 

5. La categoria federații sportive naționale 
neolimpice, singurul loc a fost ocupat de  
Valentin Amato Zaharia (F.R. Kempo). 

Pentru funcția de trezorier al C.O.S.R. a fost 
desemnat dl Vasile Iuga.
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Funcția de secretar general al forului 
olimpic va fi îndeplinită de către George 
Boroi, votat în unanimitate de către 
membrii Comitetului Executiv. Principalul 
obiectiv al noii conduceri este de a aduce 
România între primele 20 de națiuni ale 
lumii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 
anul 2020.

Mihai Covaliu, noul președinte al C.O.S.R. 
a declarat că va face totul pentru a aduce 
sportul românesc în elita mondială. 
„Personal, mă angajez să întreprind 
toate diligențele pentru a convinge și a 
primi sprijinul atât de necesar din partea 
organelor administrative centrale și locale 
în realizarea acțiunilor noastre legate de 
marea perfomanță sportivă. Cuvântul cu 
care am încheiat speech-ul de prezentare 
va fi la ordinea zilei și anume ÎMPREUNĂ. 
Împreună îmi doresc să reușim să ajungem 
să fim din nou respectați în lume pentru 
rezultatele pe care sportivii noștri le vor 
obține la competițiile la care vor participa. 

Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga 
mea stimă și respect. Voi fi primul care, 
în momentul în care cineva îmi va solicita 
ajutorul, voi veni în întâmpinarea acestei 
cereri”, a concluzionat Mihai Covaliu.

La rândul sau, George Boroi, secretar 
general al C.O.S.R., a declarat: „Ca principală 
sarcină pentru mine, care vin din lumea 
militară, știu ce înseamnă execuția, știu clar 
că secretarul general este omul care va pune 
în practică deciziile Adunării Generale, 
Comitetului Executiv și, nu în ultimul rând, 
va fi un sprijin real pentru președintele în 
exercițiu. Așteptările sunt mari și va trebui 
să muncim foarte mult. Am spus că, dacă la 
Rio fiecare club ar fi obținut o părticică din 
medaliile pe care C.S.A. Steaua le-a obținut 
la vremea respectivă, am fi fost mai bogați 
în performanță. Începând de mâine nu va 
mai fi Dinamo și Steaua, vor fi doi oameni 
care își vor asuma responsabilitatea în ceea 
ce privește spiritul olimpic românesc și 
rezultatele pe care ni le-am propus”.
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Ana Pascu a primit Colanul de Aur al C.O.S.R.

În cadrul Adunării Generale de Alegeri, 
doamna Ana Pascu, președintele de onoare 
al Federației Române de Scrimă, a primit 
Colanul de Aur al C.O.S.R., cea mai înaltă 
distincție olimpică oferită de forul olimpic. 
Colanul i-a fost oferit de doamna Elisabeta 
Lipă, ministrul Tineretului și Sportului, 
și domnul Nicu Vlad, vicepreședinte al 
C.O.S.R. și președinte al Federației Române 
de Haltere.

La nouă decenii de la înființare, în 2004, 
Comitetul Olimpic Român a instituit această 
distincție ca înaltă decorație a sa. Este o 
creație originală din argint aurit cu aplicații 
de email realizată de către artistul plastic 
Cătălin Cojocaru și executată la Monetăria 
Statului.

Sub deviza „Respect. Loialitate. Onoare“, 
Colanul de Aur a fost acordat personalităților 

cu merite deosebite în promovarea 
valorilor olimpice naționale, dar și unor 
demnitari de marcă din Mișcarea Olimpică 
internațională.

Printre cei care, de-a lungul timpului, au 
intrat în posesia importantei distincții, 
s-au numărat Thomas Bach, președintele 
Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O.), 
Jacques Rogge, președinte al C.I.O. în 
perioada 2001-2013, Bruno Grandi, fost 
președinte al Federației Internaționale de 
Gimnastică, Patrick Hickey, fost președinte 
al Comitetelor Olimpice Europene, Sir 
Sebastian Coe, președintele Comitetului 
Olimpic Britanic, dar și sportivi, antrenori 
români de renume sau personalități sportive 
ca: Nadia Comăneci, Ivan Potzaichin, 
Gabriela Szabo, Elisabeta Lipă, Mariana 
Bitang, Octavian Bellu, Iolanda-Balaș Söter 
și Elena Frâncu.
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IN MEMORIAM...

Anul 2016 a marcat, pentru Olimpismul 
românesc, trei despărțiri dureroase. 
Ne-am luat adio de la trei personalități 
marcante, recunoscute de lumea sportivă și 

academică: marea campioană Iolanda Balaș 
Söter, profesorii Teodor Roibu și Valentin 
Costandache.

Iolanda Balaș Söter – multipla campioană 
care a doborât 63 de recorduri

Prima (mereu prima!... până și în această 
tristă ordine cronologică) a fost doamna 
Iolanda...

A părăsit această lume, cu o forță tragică, 
de care numai marii campioni sunt capabili. 
Viața ei a fost o permanentă luptă din care 
– numai ea știe cum – ieșea întotdeauna în-
vingătoare: cu soarta, cu vremurile, cu in-
sti tuțiile, cu oamenii, cu... gravitația. Și, mai 
presus de orice, cu sine însăși! Sus! Mereu 
mai sus. Mereu deasupra obstacolului care 

(simbolic) urca și o provoca să-l depășească. 
Înzestrată cu o ambiție formidabilă, cu 
forță și talent – un mare caracter – a fost, 
pe rând, campioană națională și balcanică, 
apoi campioană europeană, mondială și 
olimpică.

Ultimul ei record, de 1,91 m, a fost 
considerat uimitor și a durat peste un 
deceniu (1961-1971). La Jocurile Olimpice 
(J.O.) de la Roma, apoi la Tokyo, medaliile 
de aur au fost obținute, straniu, atunci când 
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nu mai avea concurenți, și sărea de una 
singură, doar pentru a-și depăși încercările 
precedente, încununate de succes. În fața 
acestui spectacol fără precedent, publicul 
era entuziasmat, specialiștii – uluiți, jur-
naliștii – extaziați, căutând să se ridice la 
înălțimea fenomenului la care asistau. 

A cucerit 19 titluri de campioană națională, 
a doborât 63 de recorduri și a avut 41 
de selecții în lotul național de atletism 
al României. Între decembrie 1957 și 
iunie 1967, a câștigat 150 de concursuri 
consecutive, performanță înscrisă în 
Guinness Book of Records. 

Pe 14 iulie 1956, la București, a reușit o 
săritură de 1,75 m stabilind un nou record 
mondial, primul din seria de 14 realizate, 
dintre care 12 consecutive. De asemenea a 
stabilit patru recorduri europene. 

După retragerea din activitatea de mare 
performanță, nu a conceput să-și ia vreun 
răgaz de la marea ei pasiune – atletismul. 
Maestra emerită a sportului a rămas, 
activă și plină de abnegație, curajoasă 
și perseverentă, în lumea mirifică a 
performanțelor atletice. Ca om de sport 
respectat și iubit, în calitate de antrenoare, 
apoi de președinte al Federației Române de 
Atletism și fondator al Fundației „Atletismul 
Românesc”, și-a dedicat toată energia și 
priceperea sportului pe care l-a iubit și l-a 
slujit cu talent și cu suflet.  A fost, rând 
pe rând, vice-preşedinte al Comitetului 
Olimpic Român (1998-2005), membru în 
Comisia tehnică a Asociaţiei Europene de 
Atletism şi în Comisia feminină a I.A.A.F. 

A iniţiat şi condus revista „Atletismul 
românesc”. A fost aleasă membră a 
Asociaţiei Presei Sportive din România... 
dar ce nu a fost?  A luptat... a convins.... s-a 
luat de piept cu obstacolele, cu mentalitățile 
și cu instituțiile... Și a câștigat, de fiecare 
dată, la fel de spectaculos. I-au supraviețuit 
Fundația „Atletismul Românesc”, revista 
„Atletismul Românesc” și, deloc în 
ultimul rând, Stadionul de Atletism de pe 
Bulevardul Mărăști, care îi poartă numele. 
S-a bucurat (cu seriozitatea și modestia-i 
caracteristice) atunci când recunoașterea 
meritelor sale naționale și internaționale s-a 
concretizat în distincții de mare prestigiu: 
titlul de Maestru Emerit al Sportului; 
Trofeul C.I.O. „Mohammed Taher Pacha” 
pentru propagarea Olimpismului; Ordinul 
național „Steaua României” în grad de 
ofițer; decorația regală „Nihil Sine Deo” 
din partea Majestății Sale Regele Mihai I al 
României. De asemenea, în anul 2000 a fost 
nominalizată printre primele 10 atlete ale 
Secolului XX.  La vârsta de 70 ani, a primit 
din partea Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român cea mai înaltă distincție - Colanul 
de Aur. În anul 2012 a fost introdusă în Hall 
of Fame-ul atletismului românesc.

„Vă rugăm, liniște! Sare Iolanda Balaș...” 
Sportiva care umplea stadioanele, 
monopoliza admirația unei lumi întregi și 
zbura, prin celebra ei „foarfecă” pe deasupra 
ștachetei, sfidând gravitația și provocând 
cerul, s-a stins din viață după o suferință 
îndurată bărbătește, lăsând în urmă nu 
doar amintirea recordurilor și a celorlalte 
realizări ale sale, ci și o imensă venerație din 
partea celor care i-au cunoscut viața.
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Teodor Roibu – model pentru 
generații de tineri

Profesorul Teodor Roibu s-a stins din 
viață, după o suferință grea și îndelungă, 
purtată însă cu discreție, cu demnitate și o 
superioară resemnare în față eternității – 
aceea pe care ți-o oferă doar înțelepciunea 
și noblețea sufletească. 

Într-o viață trăită plenar, dar cu reținerea 
și eleganța generate de un trainic bun simț, 
profesorul universitar Teodor Roibu a sădit 
câte ceva din distincția sa, dublată de un 
admirabil spirit enciclopedic, în fiecare 
dintre sutele, poate chiar miile de studenți 
pe care i-a păstorit în cadrul Institutului 
de Educație Fizică și Sport, devenit azi 
Universitatea Națională de Educație Fizică 
și Sport. La rândul lor, aceștia l-au admirat, 
l-au respectat, l-au iubit și l-au imitat – în 
sensul cel mai bun al cuvântului. Se poate 
spune, astfel, fără nici o reținere, că Teodor 
Roibu a lăsat ceva în urma sa. 

Alături de regretații Lia Manoliu, Victor 
Bănciulescu, Ion Matei, Dan Popper, 
Nicolae Mărășescu și mulți alții, s-a nu-
mărat printre membri fondatori ai Aca-
demiei Olimpice Române, fiind – timp de 
peste un deceniu - prestigiosul director 
al A.O.R. București; entitate unde a pus, 

cu perseverență și aleasă simțire, ceva 
important din spiritualitatea sa: credința 
în triumful binelui și al adevărului, al 
excelenței, prieteniei și fair play-ului. 

Pe lângă cursurile universitare care au 
luminat calea multor sportivi de renume, 
articolele și alte contribuții teoretice în 
domeniul educației fizice și sportului, în 
ultimii ani ai vieții sale, Teodor Roibu 
și-a dedicat timpul, energia și priceperea 
alcătuirii, împreună cu prietenii și colegii săi 
de generație Nicu Alexe, Nicolae Postolache, 
Anghel Vrabie și Valentin Costandache, 
monumentalei lucrări documentare intitu-
la tă „Enciclopedia Educației Fizice și  Spor-
tului din România”.

Ca o necesară și onorantă consacrare, 
Comitetul Internațional Olimpic i-a conferit 
în 2007, la împlinirea vârstei de 75 de 
ani, Trofeul C.I.O. „Sport și promovarea 
Olimpismului”, o recunoaștere a rolului 
său de-o viață. Una închinată sportului și 
valorilor olimpice. 

Lăsând în urmă regrete și amintirea unui 
spirit ales, cel ce a fost Teodor Roibu a 
trecut în veșnicia care ne rămâne. 
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Valentin Costandache – alături de sportivi la 
opt ediții ale J.O.

Născut la Iași, a practicat mai multe 
discipline sportive, printre care atletismul, 
natația, scrima, gimnastica și turismul. 
A fost ales secretar general al Federației 
Române de Natație și în calitate de 
consultant tehnic a realizat o serie de filme 
și diapozitive privind tehnica înotului. 

Pentru a perioadă lungă de timp a fost șeful 
Secției de sport de performanță și pregătire 
olimpică din cadrul Consiliului Național de 
Educație Fizică și Sport (C.N.E.F.S.). 

A sprijinit pregătirea sportivilor români 
pentru opt ediții ale Jocurilor Olimpice, 
desfășurate în perioada 1960-1988. 

A fost membru al Consiliului Național de 
Educație Fizică și Sport în perioada (1958-

1989), precum și al Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român, din anul 1963 până în 1990, 
după care a devenit membru onorific.

În perioada 1995-2010 a participat 
la redactarea celor două ediții ale 
„Enciclopediei Educației Fizice și Sportului 
din România”.

A fost decorat cu Medalia Muncii (1960), 
Ordinul Muncii Clasa a III-a (1965), Ordinul 
Meritul Sportiv Clasa a II-a (1976), Ordinul 
Național pentru Merit în grad de Cavaler 
(2002).

Pentru cei trei oameni de sport care nu mai 
sunt printre noi, ne rugăm lui Dumnezeu să 
le odihnească sufletul în pace!
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