
BULETIN INFORMATIV AL ACADEMIEI OLIMPICE ROMÂNE
ȘI AL COMITETULUI OLIMPIC ȘI SPORTIV ROMÂN 

SPIRIT
OLIMPIC





Buletin informativ 
„Spirit olimpic“

NR. 50/2017

Bucureşti



Buletinul Informativ „Spirit Olimpic” este publicaţia care prezintă activităţile or-
ganizate şi desfăşurate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, prin Academia Olimpică 
Română, în corelaţie cu demersurile şi priorităţile Mişcării Olimpice, ale Comitetului 
Internaţional Olimpic şi ale Academiei Internaţionale Olimpice.

Începând cu anul 1994, Academia Olimpică Română a inclus în preocupările sale perma-
nente şi editarea acestei publicaţii de educaţie şi cultură olimpică.

Difuzarea mesajului olimpic – prin tot ceea ce facem, efectiv, sub imboldul său - înseamnă 
educaţie prin acţiune.

Dedicaţi unui asemenea crez, editorii urmăresc implicarea eficientă a generaţiilor tinere (şi 
nu numai a lor!) în cadrul demersurilor de conştientizare, de către practicanţii şi spectato-
rii manifestărilor sportive, a valorilor moral-pozitive care constituie esenţa Olimpismului, 
precum şi a implicaţiilor grave pe care le generează lipsa de fair-play, comportamentul 
violent şi dopajul în sport.

Colectivul redacţional:

Laura Cârlescu Badea - Director A.O.R.

Alexandra Nica – Secretar A.O.R.

Maria Băleanu – Membru Consiliul de Conducere A.O.R.

Diana Birtalan – Membru Consiliul de Conducere A.O.R.

Condorița Tase – Expert C.O.S.R.

Mihaela Mioc – Consilier Relații Internaționale și Comunicare

Daniela Ionescu – Expert C.O.S.R.

Sediul administrativ:

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Bucureşti, sector 1, cod 011468

B-dul Mărăşti nr. 20 A

Tel: 021.312.66.50, Fax: 021.315.04.90

e-mail: noc.romania@cosr.ro

ISSN:1582-1870



„Succesul nu este un scop, ci un mijloc pentru a te înălța mai presus de tine.”

Pierre de Coubertin





Cuprins

MESAJUL PREŞEDINTELUI C.O.S.R.  .........................................................  8

MESAJUL SECRETARULUI GENERAL AL C.O.S.R.  ....................................  9

ACTIVITATEA FILIALELOR A.O.R. 2017  ..................................................  10

Raportul de activitate al filialelor județene  ............................................................  12

Mesajul Preşedintelui C.I.O.  ................................................................................... 26

Luna Olimpică la nivel național  ..............................................................................  27

Crosul Național „Ziua Olimpică” – Reşiţa  .............................................................. 38

Crosul Aniversar „Ziua Olimpică” – Constanţa  ...................................................... 42

„Ziua Olimpică” la Șirnea  ........................................................................................ 46

CONCURSURI TRADIȚIONALE  ................................................................  50

Concursul naţional de arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginaţia 
copiilor”  ................................................................................................................... 52

Concursul naţional de literatură şi jurnalism sportiv „Un Condei numit 
Fair-Play”  ................................................................................................................ 58

Lucrări laureate la faza națională „Un Condei numit Fair-Play”  ........................... 66



spirit olimpic   

6

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE SUB EGIDA A.O.R.  ...................................... 110

Curs de formare lectori în domeniul Olimpismului – Buzău  ................................ 112

Program național de educație olimpică prin sport în cadrul 
voluntariatului olimpic  .......................................................................................... 114

Conferința „Etic și non-etic în sport” – Bacău  .....................................................  120

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE  .............................................................  124

Vizita președintelui C.O.S.R. la sediul C.I.O.  .......................................................  126

Decizie istorică a C.I.O.: organizarea J.O. 2024 și 2028 s-a atribuit 
simultan  .................................................................................................................  127

Sesiunea Internațională pentru Directori de Academii Naționale Olimpice  .......  128

Sesiunea Internațională pentru Profesori din institutele superioare 
de educație fizică  ...................................................................................................  132

Sesiunea Internațională pentru Tineri Participanți  .............................................  134

Programul de Master „Educație Olimpică, studii olimpice, organizarea și 
managementul evenimentelor olimpice”, semestrul 1  .........................................  140

Forumul european pentru tineret și sport  ............................................................  144

Forumul „Promovarea femeilor din Europa în funcții de conducere”  .................  150

Reuniunea Academiilor Naționale Olimpice din Europa .....................................  154

Programul Internațional Certificat de Dezvoltare a Antrenorilor  .......................  157

SPORTUL ROMÂNESC ÎN LUME .............................................................  160

Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Erzurum, ediția de 
iarnă  .......................................................................................................................  162

Festivalul Olimpic Național pentru Tineret de la Albena  ....................................  166

Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Györ, ediția de vară  ................  170



spirit olimpic   

7

EDUCAȚIE, CULTURĂ, SPORT  ................................................................ 176

Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace  ..................................  178

Competiția Sportivă Școlară „Gimnaziada”  ..........................................................  182

Noi parteneri în Echipa Olimpică a României  .....................................................  183

Programul „A doua carieră”, seminar la Cluj-Napoca ..........................................  187

Baschet 3X3, din stradă la Jocurile Olimpice ....................................................... 188

Lansarea programului „Samurai 2020”  ...............................................................  190

Cadouri de Crăciun oferite de către C.O.S.R. copiilor de la centrele 
de plasament  .........................................................................................................  194

EVENIMENTELE ANULUI .......................................................................  196

Distincții olimpice reatribuite de către C.I.O. sportivilor români  .......................  198

Diploma Mondială pentru Fair-Play acordată Academiei Olimpice Române  ....  200

Cristian Țopescu a primit Colanul de Aur al C.O.S.R.  .........................................  204

IN MEMORIAM ... ....................................................................................  206

Valeriu Bularcă - primul campion mondial la lupte greco-romane 
al României  ..........................................................................................................  206

Emil Ianul – o viață dedicată sportului și Mișcării Olimpice  .............................. 207

Nicolae Nedef - omul care a contribuit la toate cele şapte titluri mondiale ale 
handbalului românesc ..........................................................................................  208

Mihai  Nedef - medaliat cu bronz la cupa campionilor europeni din 1961  .........  209

Tudor Petruș - antrenorul alături de care Laura Badea a cucerit aurul 
olimpic  ................................................................................................................... 210

Majestatea Sa Regele Mihai I al României  ............................................................ 211



spirit olimpic   

8

Un sfert de secol 
de educație olimpică 

în România – privim înainte!

Formarea solidă și corectă construiește per-
sonalități și caractere bazate pe valori certe 
care, la acest moment, se află, din păcate, 
în declin. Este clar pentru oricine faptul că 
trăim într-o lume în care din ce în ce mai 
multe repere ale civilizaţiei clasice, repere 
care altădată erau solide, devin confuze, in-
stabile şi chiar controversate. Una din cau-
zele primare ale acestor devi a ții este dilua-
rea alarmantă a calității și accen tului pus pe 
educație. 

Unul dintre instrumentele cu cel mai mare 
potenţial pentru educaţie este, fără îndoială, 
sportul cu valorile sale: respect, tole ranţă, 
mândrie naţională şi fair-play pe care este 
clădită toată filosofia sa, încă din antichi-
tate. Prin faptul că promovează pe toate 
căile posibile idea lu rile civilizaţiei clasice şi 
ale Olimpismului, Educaţia Olimpică are un 
rol fundamental în menţinerea şi valorifica-
rea acestui potenţial menit să contribuie la 
modelarea generațiilor de mâine.

Pentru acest motiv și pentru că este fun-
damental să ne intereseze potențialul, ca-
pacitățile și educația generațiilor viitoare, 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român va 
acorda în permanență sprijin necondițio-
nat, prin departamentul său de specialitate, 
Academiei Olimpice Române și celor care 
pun suflet în această activitate vizionară, 
atât de necesară în aceste timpuri, care se 
numește Educația Olimpică.

Mihai COVALIU 
Preşedinte
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Educația olimpică 
în România – tradiție 

și viitor

Viitorul sportiv al României este tot atât de 
important pe cât este de actual. De aceea, 
educația în rândul tinerei generații reprez-
intă, indiscutabil, un pilon esențial al ac-
tivității noastre, atât în plan național, cât și 
internațional.

De altfel, contactele tot mai strânse la toate 
nivelurile cu forul olimpic mondial, cu cel 
eu ropean si cu Academia Internațională 
Olim pică atribuie Comitetului Olimpic 
și Sportiv Român și Academiei Olimpice 
Române un prestigiu binemeritat, câștigat 
și întreținut printr-o activitate intensă și en-
tuziastă. Materializăm astfel, cu pași siguri, 
cu seriozitate și responsabilitate, recoman-
dările Agendei Olimpice 2020 re fe ritoare 
la dimensiunea educativă a sportului și la 
fațetele sale benefice asupra întregii soci-
etăți. Punem, de asemenea, un mare accent 
pe voluntariat.

Toate aceste eforturi, succesele trecute, 
prezente și, sperăm noi, viitoare, și, nu în 
ultimul rând, influența benefică a acestora 

asupra tinerei generații, constituie esența 
care cultivă permanent Spiritul Olimpic.

 
George BOROI 
Secretar General
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Activitatea filialelor A.O.R. 
2017

Raportul de activitate al filialelor județene 

MesajulPreşedintelui C.I.O.

Luna Olimpică la nivel național

Crosul Național „Ziua Olimpică” – Reşiţa

Crosul Aniversar „Ziua Olimpică“ – Constanţa

„Ziua Olimpică” la Șirnea
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RAPORTUL DE ACTIVITATE 
AL FILIALELOR JUDEȚENE

ALBA

În data de 4 martie a avut loc o consfătu-
ire a directorilor Cercurilor și Cluburilor 
Olimpice în cadrul căreia s-a discutat des-
pre implicarea elevilor în organizarea de 
competiții și manifestări sportive. S-a lansat 
numărul 16 al Revistei „Aspirații”. În ca drul 
conferinței naționale „Sport și societate – 
Concepte și tendințe actuale” organizată 
de către Universitatea „1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia, filiala Academiei Olimpice 
Române (A.O.R.) Alba a fost partener. 

La cererea „Comisiei județene de combat-
ere a violenței în sport” s-a realizat pliantul 
„Fair-Play pe teren și pe stadion”.

S-a publicat studiul „Istoria Clubului Spor-
tiv Școlar Blaj 1923-1968”, profesor Virgil 
Todeasă, cât și studiul „Istoricul mișcării 
sportive în orașul Aiud”, profesori Ștefan 
Bardi și Vasile Grozav.

BACĂU

În perioada 15 septembrie – 15 octombrie 
s-a desfășurat proiectul „Luna Olimpică în 
județul Bacău”, organizat de Asociația pen-
tru Educație Olimpică Bacău, sprijinit și fi-
nanțat de către Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Bacău, în parteneriat cu 
Academia Olimpică Română filiala Bacău, 
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel 
Mare” Bacău, Școala Gimnazială „Alecu 
Russo” Bacău, Colegiul Național „Costache 
Negri” Târgu Ocna și Colegiul Național 
„Dimitrie Cantemir” Onești.

În această lună de sărbătoare a Olim pis-
mu lui, în județul Bacău au fost desfășurate, 
sub egida Academiei Olimpice Române, 
competiții consacrate ale Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român destinate tine-
rilor. Scopul desfășurării acestor competiții 
în cadrul proiectului a fost reprezentat de 

promovarea valorilor olimpice în rândul 
tinerilor, în speranța redresării comporta-
mentului deviant a unora dintre ei în soci-
etate. Beneficiarii direcți ai acestui proiect, 
un număr de 90 de tineri, au devenit ul-
terior acțiunilor desfășurate ambasadori 
ai valorilor Olimpismului prin promova-
rea spi ri tului de fair-play, promovarea 
non-violenței, a luptei anti-drog și anti-do-
ping în rândul tinerilor, colegilor, priete-
nilor de aceeași vârstă și din anturajul lor. 
Activitățile de tip concurs desfășurate au 
avut ca prioritate promovarea recreerii prin 
intermediul sportului, a îmbunătățirii stării 
de sănătate a tinerilor prin mișcare.

Printre activitățile care au avut loc în cadrul 
proiectului se numără: concursul de cultură 
și educație olimpică „Cine știe Olimpism, 
câștigă!”, concursul de arte plastice „Jo-
curile Olimpice în imaginația copiilor” și cel 
sportiv-cultural-artistic „Pentatlon Olim pic 
Școlar pentru Mileniul III”. Elevii parti-
cipanți au fost împărțiți, prin tragere la 
sorți, în cinci echipe, fiecare reprezentând 
una din culorile cercurilor olimpice, iar din 
aceste echipe au făcut parte tineri din toate 
instituțiile de învățământ partenere. Astfel, 
ne-am asigurat de faptul că elevii vor pu-
tea socializa, vor dezvolta capacitatea de a 
se cunoaște rapid unii pe ceilalți, că vor re-
aliza o coeziune a grupului și vor învăța să 
lucreze în echipă. Mai mult decât interesant 
a fost faptul că, la mijlocul zilei, în pauza de 
masă, elevii nu s-au grupat în funcție de in-
stituțiile de învățământ, ci au rămas alături 
de colegii de echipă desemnați prin tragerea 
la sorți.

Tinerii s-au arătat a fi nu doar interesați, 
ci chiar entuziasmați de modul de desfășu-
rare al acestor activități. Într-un mod sur-
prinzător de plăcut, competițiile au avut 
loc într-un spirit deplin de fair-play, iar din 
mâini le-au ieșit adevărate opere de artă. 
Pe lângă numeroasele cunoștințe despre 
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Olimpism de care au dat dovadă, și-au pus 
imaginația la încercare cu scopul de a  reali-
za o imagine cât mai reprezentativă pentru 
spiritul olimpic și pentru Olimpism în ca-
drul activității desfășurate.

La finalul acestor acțiuni, participanții au 
fost premiați cu diplome, medalii, trofee, 
tricouri, cărți, brelocuri și insigne. Atât ti-
nerii beneficiari direcți, cât și profesorii 
coordonatori reprezentanți ai instituțiilor 
de învățământ partenere și-au exprimat 
dorința de cooperare pe viitor și au propus 
un parteneriat de lungă durată care să trans-
forme acest tip de proiect într-o tradiție cu 
renume.

BOTOȘANI

În primul semestru al anului, directorul 
filialei a participat cu lucrarea „Civilizația 
și sedentarismul” la cea de-a XII-a ediție 
a Simpozionului Interjudețean „Profe sio-
nalism și eficiență în învățământ”, organizat 
la Școala Gimnazială nr. 11 pe 6 februarie.

Proiectul educațional „Tărâmul celor 64 de 
pătrate” la șah din data de 28 februarie a 
ajuns la cea de-a III-a ediție. Câștigătorii au 
fost premiați cu diplome și dulciuri.

Copiii cu vârste între 6 și 15 ani au partici-
pat la „Cupa Mărțișor” la șah (4 martie), ac-
tivitate desfășurată la Palatul Copiilor.

Sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 11 a 
fost gazda evenimentului intitulat „Ziua 
Mon dială a Sindromului Down - Ștafeta 
Prieteniei” (19 martie), unde s-a desfășurat 
un concurs pe echipe, fiecare echipă având 
în componență un copil cu sindrom Down, 
un copil tipic și un pompier, jandarm sau 
polițist. Parteneri au fost Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret (D.J.S.T.) Botoșani, 
Special Olympics Romania, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” 
din județul Botoșani, Inspectoratul de Poli-
ție Botoșani – Serviciul Ordine Publică, Ins-
pec toratul de Jandarmi Botoșani, Filiala 
Crucea Roșie Botoșani și Colegiul Medicilor 
Dentiști.

În data de 6 aprilie a avut loc etapa jude-
țeană a Campionatului Național Școlar de 
Șah „Elisabeta Polihroniade” la Colegiul 
Na țional „A. T. Laurian”, unde organiza-
tori au fost Inspectoratul Școlar Județean 
(I.Ș.J.) și D.J.S.T. Botoșani, Palatul Co pi ilor 
Botoșani, A.O.R. Botoșani și Liceul Teh-
nologic „Alexandru Vlahuță”. Au participat 
64 de elevi din județ  (19 fete și 45 băieți).
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În a doua parte a anului, în data de 30 oc-
tombrie, au avut loc Cupele Colegiului Na-
țional „A. T. Laurian” la rugby mixt și bas-
chet, ambele sub egida Cercului Olimpic 
„Atlas”.

În cadrul activităților din programul „Școala 
altfel”, s-a organizat acțiunea „Să știi mai 
multe, să fii mai bun!” la șah, cu participar-
ea a 26 de liceeni, concursul fiind făcut cu-
noscut și în mass-media locală.

Alte activități desfășurate de către A.O.R. 
Botoșani au fost: a XVIII-a ediție a „Me-
morialului Av. Vasile Simionovici” la șah (11 
noiembrie); Săptămâna educației globale 
„Lumea mea depinde de noi” (14 noiembrie) 
o activitate pentru combaterea discrimină-
rii sociale și însușirea valorilor europene cu 
jocuri de socializare între elevi, flashmob, 
dansuri populare, interpretarea de poezii și 
micro-recital folk; Olimpiada Gimnaziilor 
la baschet și șah.

În data de 26 noiembrie s-a desfășurat acti-
vitatea sportivă organizată de Asociația „Ne 
trebuie speranță” pentru copiii cu dizabi-
lități din județ. 

La activitatea sportivă intitulată „Sport și 
voie bună” au fost invitate fetele de la Centrul 
de plasament „Prietenia” din Botoșani, 
la inițiativa Colegiului „A. T. Laurian”, în 
colaborare cu Școala Gimnazială nr. 11 și 
Școala Gimnazială „Elena Rareș”. 

În luna decembrie, la Colegiul Național „A. 
T. Laurian” a avut loc concursul „Dezvoltare 
prin sport” dedicat copiilor cu dizabilități.

BRĂILA

În prima parte a anului, A.O.R. Brăila a dis-
tribuit nr. 8 al revistei „Sportul brăilean” 
la acțiunile sportive cuprinse în calendarul 
competițional al D.J.S.T.
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Acțiunea „Ziua campionilor”, din data de 
18 mai, de la Biblioteca Județeană „Panait 
Istrati” se numără printre activitățile 
Clubului Oamenilor de Sport.

Filiala în parteneriat cu Clubul Sportiv al 
Radioamatoritor a organizat, în data de 19 
mai, acțiunea „Satul Olimpic” la Biblioteca 
Județeană „Panait Istrati”, la care au parti-
ci pat 20 de elevi.

În perioada 4-8 septembrie, Școala Gim-
nazială „Alexandru Ioan Cuza” a fost gazda 
turneului de volei denumit „Mens sana in 
corpore sano”.

Competiția de șah „Micul șahist” din cadrul 
Săptămânii Europene a Sportului a avut loc 
tot în cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru 
Ioan Cuza” în perioada 23-30 septembrie.

Cupa „Haka” la rugby tag mixt din perioada 
17-19 noiembrie s-a adresat elevilor de gim-
naziu și s-a organizat la Liceul Tehnologic 
„Anghel Saligny”.

La sfârșitul anului, mai exact pe data de 20 
decembrie, s-a lansat nr. 9/2017 al revistei 
„Sportul brăilean”, publicație realizată și fi-
nanțată de D.J.S.T. Brăila, sub patronajul 
filialei A.O.R. Brăila, care cuprinde pagini 
dedicate Olimpismului românesc.

BRAȘOV

În luna decembrie, A.O.R. Brașov a fost in-
vitată la Gala Premiilor Asociației Culturale 
„ARTRESPECT” unde a primit distincția 
pentru promovarea și susținerea copiilor și 
a tinerilor cu preocupări artistice prin pris-
ma concursurilor de arte plastice „Jocurile 
Olimpice în imaginația copiilor” și cel de li-
teratură și jurnalism sportiv „Un Condei nu-
mit Fair-Play”, pe care filiala le organizează 
la nivel județean în fiecare an.

Ceremonia aprinderii flăcării olimpice pen-
tru Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 a 
fost un prilej deosebit de a prezenta elevilor 

din școli și licee semnificația simbolurilor 
olimpice în formarea caracterului și mode-
larea tinerilor în spiritul fair-play-ului, res-
pectului și  toleranței.

BUCUREȘTI

Filiala A.O.R. București Sector 1 are înfi-
ințate un număr de 51 de Cercuri Olimpice.

Cercul Olimpic din cadrul Liceului Greco-
Catolic „Timotei Cipariu” a organizat o 
întâlnire tematică cu tema „Valorile Olim-
pismului. Tabloul campionilor olimpici.”

Reprezentanți ai filialei A.O.R. București 
Sector 1 au participat în cadrul cercurilor 
metodice de educație fizică și sport, orga-
nizate la nivel de sector, cu lucrări (referat 
și comunicări științifice) specifice Olim-
pis mului: Istoricul Jocurilor Olimpice, 
Principiile fundamentale ale Olimpismului, 
Charta Olimpică și Mișcarea Olimpică.

S-au organizat și desfășurat periodic acțiuni 
de instruire a membrilor Cercurilor Olim-
pice privind promovarea valorilor Olim-
pismului prin activități sportive și cul tu-
ral-artistice. De asemenea, la sediul A.O.R. 
București s-au organizat activități de per-
fecționare la care au participat președinții, 
secretarii și membrii filialelor de sector.

La nivelul filialei A.O.R. București Sector 4 
s-au organizat concursurile de literatură și 
jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-
Play”, de arte plastice „Jocurile Olimpice 
în imaginația copiilor” și cel de educație 
și cultură olimpică „Cine știe Olimpism, 
câștigă!”.

Participarea elevilor și a profesorilor din 
cadrul filialei A.O.R. București Sector 4 
la Crosul Loteriei Române din data de 24 
septembrie (Colegiul Național „Gheorghe 
Șincai” - locul I; Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” - locul II); Maratonul București 
Raiffeisen Bank pe 14-15 octombrie (Cole-
giul Național „Mihai Eminescu” - locul I) 
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a reprezentant un moment aparte, dedicat 
promovării sportului.

Proiectul „Ziua Europeană a Sportului 
Școlar” din data de 29 septembrie s-a bucu-
rat de o numeroasă participare a elevilor 
din școlile și liceele din sectorul 4 care 
prin sport, talent, măiestrie și implicare 
au demonstrat că mișcarea fizică produce 
bucurie. Acest eveniment a fost marcat prin 
concursuri de role, biciclete, dans aerobic, 
flashmob, badminton și tenis de masă.

Competiția Best Flashmob (9 octombrie) 
din cadrul proiectului „Suntem tânăra ge-
ne rație” a oferit ocazia celor mai activi și 
talentați liceeni să obțină premii și menți-
uni speciale.

Sesiunea de comunicări științifice „Pledoa                                                                                   
rie pentru Olimpism” a prilejuit ocazia de a 
împărtăși colegilor și elevilor din sectorul 4 
rolul activ, deosebit pe care-l are A.O.R. în 
educarea tinerei generații în spiritul valo-
rilor umaniste ale Olimpismului: excelența, 
respectul, cinstea, fair-play-ul și onoarea. 

Filiala A.O.R. București Sector 4 a oferit și 
în acest an școlar voluntarilor săi, profe-
sori de educație fizică, membrii Cercurilor 
Olimpice, oportunitatea de a participa la 
un interesant schimb de experiență privind 
eficientizarea și diversificarea acțiunilor or-
ganizate în vederea promovării idealurilor 
cuprinse în Charta Olimpică.

În data de 10 noiembrie, filiala A.O.R. 
București Sector 5 a desfășurat dezbaterea 
cu tema, „Alegerea cea mai bună este spor-
tul, nu drogul”, activitate desfășurată la 
Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”.

În cadrul Cercurilor Olimpice au avut loc 
dezbateri privind cultivarea fair-play-ului, 
a spiritului de toleranță și de cooperare în 
rândul elevilor. Prin activitățile culturale 
și sportive s-a promovat Olimpismul și s-a 
urmărit creșterea gradului de cunoaștere 
olimpică în rândul elevilor.

Au avut loc întâlniri tematice și mese ro-
tunde atât la nivel de Cerc Olimpic, cât și la 
nivel de filială. Au fost distribuite materiale 
de documentare olimpică și cu însemnele 
olimpice: pliante, broșuri, drapel olimpic, 
etc.

S-au prezentat referate cu tematică olim-
pică și s-a organizat concursul de desene cu 
tema „Simbolurile olimpice”.

Concursul de arte plastice „Jocurile Olim pi-
ce în imaginația copiilor” din data de 8 de-
cembrie a avut ca loc de desfășurare Școala 
Gimnazială „Mircea Săntimbreanu”.

În cadrul filialei A.O.R. Sector 6 există 
o preocupare continuă pentru a antrena 
un număr cât mai mare de elevi în prac-
ticarea activităților fizice și propagarea 
Olimpismului în școală.

Din totalul de 38 de unități școlare de pe 
raza sectorului 6 (24 de școli gimnaziale 
și 14 licee) în toate funcționează Cercuri 
Olimpice și sunt dotate cu diplome, brelo-
curi, insigne, fanioane, cărți, pliante, afișe 
cu tematică olimpică.

Filiala A.O.R. Sector 6 a organizat pe data 
de 6 octombrie crosul „Aleargă pentru 
sănătatea ta” ediția a III-a, la care au par-
ticipat elevi de clasele V-VIII din cadrul 
Cercurilor Olimpice.

În data de 7 octombrie, la sediul filialei 
A.O.R. sector 6 s-a desfășurat activitatea cu 
tema „Mijloace și metode pentru promova-
rea Olimpismului în rândul elevilor”.

Cercul Olimpic din cadrul Școlii Gimnaziale 
nr. 59 din sectorul 6 a organizat o serie de 
întreceri sportive la șah, tenis de masă, 
handbal și fotbal.

Cercul Olimpic al armatei „Virgil Bădulescu” 
a organizat și desfășurat cu prilejul Zilei 
Armatei din data de 25 octombrie, activități 
specifice evenimentului.
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Păstrând tradiția, de Sfântul Nicolae, elevii 
din cadrul Cercurilor Olimpice din sectorul 
6 au participat și în acest an la activitatea 
caritabilă de la Căminul de bătrâni „Floare 
Roșie”. Elevii, părinții și profesorii au 
împărțit bătrânilor  mici daruri și s-a pre-
zentat un program artistic cu colinde.

Activitatea „Respectă partenerul de între-
cere” din data de 11 noiembrie a avut ca 
scop cultivarea la elevi a spiritului de fair-
play, torelanță și cooperare.

Și în acest an, reprezentanții filialei A.O.R. 
București sector 6, elevi și profesori au par-
ticipat în cadrul cercului metodic de edu-
cație fizică și sport cu lucrări (referate și 
comunicări științifice) specifice Olimpismu-
lui: istoricul Jocurilor Olimpice, principiile 
fundamentale ale Olimpismului, Charta 
Olim  pică și Mișcarea Olimpică sub ge-
nericul „Olimpismul de la A la Z”.

Buzău

În primul semestru al anului, s-au înfi-
ințat următoarele Cercuri Olimpice în ju-
dețul Buzău: „Nadia Comăneci” la Școala 
Gimnazială Odăile și  „Cireșarii” la Școala 
Gimnazială nr. 16 „Ion Creangă” din mu-
nicipiul Buzău. Numărul total de Cercuri 
Olimpice înființate de către filiala A.O.R. 
Buzău este de 20, în cei 7 ani de existență 
a filialei.

Călărași

Trei Cercuri Olimpice s-au înființat în școli 
din zona Oltenița.

Au fost susținute câteva prezentări despre 
Olim pism și Mișcarea Olimpică la Liceul 
Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Oltenița, 
Școa la Gimnazială „Nicolae Petrescu” din 
Cri văț și Școala Gimnazială „Gheorghe 
Manu” din Budești.
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Cluj

S-a realizat publicarea în format electronic 
a volumului Conferinței „De la experiență 
la cercetare în Olimpism, educație, sport și 
kinetoterapie” ediția 2017.

S-a organizat „Crosul olimpic școlar” în Co-
mu na Răchițele.

Constanța

În cadrul Cercului Olimpic de la Facultatea 
de Educație Fizică și Sport s-a organizat 
dezbaterea „Sportul de performanță româ-
nesc, încotro?”, care a condus la dezbateri 
interesante în viziunea viitorilor specialiști.

S-au desfășurat fazele județene ale con-
cursului național de arte plastice „Jocurile 
Olimpice în imaginația copiilor” și de lite-
ratură și jurnalism sportiv „Un Condei nu-
mit Fair-Play”, cu sprijinul I.Ș.J., care s-a 
ocupat și de transmiterea lucrărilor către 
A.O.R. Elevii constănțeni s-au numărat prin-
tre laureații galelor celor două concursuri.

La Liceul de Artă „Regina Maria”, unitate de 
practică pedagogică, studenții au organizat 
și susținut dezbaterea „Mișcarea – izvor de 
sănătate, între plăcere și necesitate”, urmată 
de distribuirea de materiale documentare.

S-a continuat colaborarea cu Agenția Națio-
nală Antidrog pe plan județean în imple-
mentarea proiectului de prevenire a con-
sumului de droguri prin organizarea de 
activități sportive și de documentare.

S-au organizat competiții sportive pentru 
elevii cu dizabilități denumită tradițional 
„Olimpicii Speciali”.

Studenții care au urmat cursurile de prac-
tică pedagogică au luat parte la o instruire 
privind prezentarea în școli a materialului 
privind sportivii olimpici români, cerințe și 
perspective în activitatea de educație fizică 
și sport.

Galați

S-au desfășurat acțiuni de instruire a mem-
brilor Cercurilor Olimpice privind pro-
movarea valorilor olimpice prin activități 
cultural-sportive.

„Cupa Prietenilor uniți prin Sport” s-a des-
fășurat în cadrul Școlilor Gimnaziale nr. 12 
și nr. 13 din Galați și a reunit sportivi de 
seamă cunoscuți la nivel local. Participanții 
au primit diplome, tricouri și medalii cu 
însemnele olimpice, iar câștigătorii au 
fost recompensați cu Buletine Informative 
„Spirit Olimpic”, albume „Ghidul Olimpic”, 
iar profesorii cu șepci și insigne.

Membrii filialei s-au implicat în  desfășura-
rea unor concursuri organizând dezbateri 
asupra tematicii cuprinse în chestionarul de 
concurs „Copilărie fericită prin spirit olim-
pic”, „Colaje din lumea copilăriei”, „Cine 
știe Olimpism, câștigă!” și „Olimpism și 
fair-play”.

Iași

În perioada martie-aprilie la acțiunea 
„Sanofil” au participat 300 de elevi și 
studenți ai Facultății de Farmacie de la 
Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” la activități sportive de 
loisir: orientare turistică și jogging.

În luna aprilie a avut loc Semimaratonul 
Iași organizat de Rotary Club Iași Copou și 
la care au luat parte voluntari ai Cercului 
Olimpic „Cova & Urzică”, U.M.F. „Grigore 
T. Popa”.

Aceeași acțiune „Sanofil” s-a organizat și 
în luna mai în Pădurea Breazu și Bucium, 
Parcul Expoziției și Grădina Botanică. 
Au participat 250 de elevi și studenți care 
au primit tricouri cu însemnele olimpice, 
diplome de participare și medalii. 

În cadrul acțiunii „Sanofil” s-a urmărit 
și continuarea cursurilor teoretice de 
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informare olimpică și de sănătate pentru 
voluntari la toate categoriile de vârstă. 

În perioada aprilie - iunie au avut loc 
prelegeri și dezbateri în cadrul Cercurilor 
Olimpice școlare și universitare cu tema 
„Combaterea violenței sub toate formele ei 
de manifestare”. Au fost oferite materiale 
înscripționate cu însemnele olimpice. 

Congresul Mondial „Lumen” s-a desfășurat 
la Suceava în luna aprilie, cu participare 
internațională, iar coordonatorul work-
shop-ului „Valorile Olimpice în societatea 
contemporană” a fost membrul filialei 
A.O.R., Cristian Rus. Au luat parte membri 
ai filialei, antrenori și cadre didactice uni-
versitare și preuniversitare.

A III-a ediție a Săptămânii Europene a 
Sportului (S.E.S.) a avut loc în perioada 
23-30 septembrie, iar în cadrul ei s-au des-
fășurat activități conform structurii și tema-
ticii sugerate de Comisia Europeană și s-au 
distribuit materiale promoționale. 

Evenimentul „Practică și tu un sport” a cu-
prins Festivalul Internațional de gimnastică 
ritmică „Trophy Iași”, Cupa federației la 

sabie, (cadeți și juniori), Cupa Miroslavei 
la șah și demonstrații pe ramuri de sport: 
scrimă, box, badminton, baschet, arte 
marțiale, judo și gimnastică aerobică.

Alt eveniment a fost „Împreună pentru 
sănătatea ta” și a cuprins activități fizice de 
loisir desfășurate în aer liber la toate cate-
goriile de vârstă: jocuri distractive, ștafete, 
parcursuri aplicative, jogging, aruncare la 
țintă, aerobic, competiție internațională de 
gimnastică ritmică, competiție națională de 
scrimă.

Alte activități desfășurate de A.O.R. Iași au 
fost: „Copii activi!” (jocuri distractive, șta-
fete, jocuri sportive), „Bunici activi” (exer-
ciții fizice în aer liber, jocuri cu mingea, dans 
și plimbări în aer liber), „Sunt activ, sunt 
sănătos!” (activități fizice specifice pentru 
elevi cu deficiențe auditive, cățărare), „Fii 
activ” (activități fizice și sportive în cadrul 
structurilor sportive școlare din mediul ur-
ban și rural, jocuri distractive, șta fete, jo curi 
sportive), „Pauza de gimnastică” (exerciții 
fizice accesibile la locul de muncă).

La activitățile organizate de Asociația 
Județeană Sportul pentru Toți Iași, în 
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cadrul Săptămânii Europene a Sportului 
au participat 5.255 de persoane, ceea ce în-
seamnă o creștere a numărului de persoane 
implicate direct, față de ediția precedentă.

Membrii Cercului Olimpic „Maricica Puică” 
au participat la promovarea activităților 
fizice în rândul copiilor de la Grădinița și 
Școala „Junior” din cadrul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Acțiunea „Stack-Up Day”, din data de 9 
no iembrie, a presupus activități fizice sub 
formă de ștafete și jocuri cu pahare sportive 
de diferite dimensiuni pentru doborârea re-
cordului mondial al fluxului de participanți 
într-o zi.

A.O.R. Iași a fost partener la evenimentele 
„UMFiada 2017 la badminton și șah” în 
perioada 8-17 decembrie, în cadrul căro-
ra toți participanții și voluntarii au primit 
tricouri, șepci, brelocuri, insigne cu însem-
nele olimpice și Buletinul Informativ „Spirit 
Olimpic”.

Începută în luna iulie și având termen final 
luna decembrie, acțiunea „Sanofil” a cu-
prins activități de loisir pentru toate catego-
riile de vârstă la orientare turistică, jogging 
și jocuri distractive în parc.

La sfârșitul anului au avut loc și dezbateri 
în cadrul ședințelor de lucru ale Proiectelor 
Eu ropene derulate prin Facultatea de  Edu-
ca  ție Fizică și Sport, ce includ și tematică 
olimpică.

Pe tot parcursul anului, s-au continuat cur-
surile teoretice de informare olimpică și 
de sănătate pentru voluntari organizate de 
A.O.R. Iași pentru toate categoriile de vârstă, 
în parteneriat cu Clubul Sportiv Coris.

S-a continuat parteneriatul dintre Univer-
si tatea de Medicină și Farmacie „Grigore 
T. Popa”, Căminul de Pensionari „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” și Liceul Special 
„Moldova” pentru elevi cu deficiențe de 

vedere, prin realizarea practicii profesionale 
și a studiului de licență a studenților volun-
tari, la specializarea balneofiziokinetotera-
pie și recuperare. Astfel se dorește formarea 
deprinderii de a participa voluntar la acti-
vități organizate de A.O.R., în parteneriat cu 
diferite instituții.

Maramureș

Au fost organizate acțiuni care să pro-
moveze Olimpismul și educația olimpică, 
precum: expoziții de desene, întâlniri cu 
personalități sportive din județ la Liceul 
„Anghel Saligny”  și Școala „George Coșbuc” 
din Baia Mare.

S-au oferit consultații metodice și materiale 
din dotarea filialei A.O.R. pentru elevii de 
la Liceul cu Program Sportiv și profesorilor 
pentru lucrările de atestat și grade didac-
tice, s-a realizat dotarea colțurilor sportive 
din mediul rural cu materiale cu însemnele 
olimpice. S-au trimis materiale cu tema  tică 
olimpică la Muzeul Sportului din Baia Mare 
pentru actualizarea documentației exis-
tente. Au fost organizate vizite la Muzeul 
Sportului cu ocazia Sărbătorii Castanelor.

S-a colaborat cu Comisiile județene Anti-
Drog și de Fair-Play, cu Comisia de com-
batere a violenței în sport pentru a evita și  
lupta împotriva atitudinii nesportive de pe 
terenurile de sport și a evenimentelor nedo-
rite de consum de droguri de orice fel în 
rândul sportivilor din județ.

Baia Mare a fost gazda Jocurilor Naționale 
„Special Olympics” 2017, iar A.O.R. 
Maramureș a avut o mare contribuție în re-
ușita acestei acțiuni la care a participat un 
număr de peste 300 de copii cu dizabilități. 

Au fost premiați atleții veterani care au par-
ticipat la Campionatul Balcanic de Atletism 
2017.

La sfârșitul anului, filiala A.O.R. Maramureș 
a premiat atât sportivii reprezentanți din 



spirit olimpic   

21

județ, cât și colaboratorii pentru modul în 
care au contribuit la buna desfășurare a ac-
tivității pe parcursul întregului an.

S-a colaborat bine cu presa locală și s-a 
reușit de fiecare dată popularizarea eveni-
mentelor olimpice care s-au desfășurat în 
județ.

S-au organizat acțiuni de instruire a mem-
brilor Cercurilor Olimpice. Există preocu-
pare pentru constituirea de noi Cercuri 
Olimpice în județ. 

S-a pus accent deosebit pe atragerea de 
voluntari din rândul sportivilor, elevilor și 
a studenților în organizarea de competiții 
sportive.

Mureș

În cadrul Zilelor Colegiului Național 
„Unirea”, în data de 26 ianuarie, au avut loc 
prezentări de materiale cu tematică olim-
pică „Simbolurile olimpice și semnificația 
lor”, „Armistițiul olimpic” de către directo-
rul filialei A.O.R. Mureș – dna Elena Vlas 
și dl Sorin Pătru – inspector școlar de edu-
cație fizică și sport din cadrul I.Ș.J. Mureș.

Cercul pedagogic al cadrelor didactice 
din învățământul gimnazial și liceal a 
fost găzduit de același Colegiu Național 
„Unirea”, în data de 28 februarie, având ca 
temă „Educația olimpică extrașcolară” și 
„Istoria filialei A.O.R. Mureș pe parcursul a 
20 de ani de activitate de educație și cultură 
olimpică”.

Concursul de cultură și educație olimpică 
„Cine știe Olimpism, câștigă!” s-a des-
fășurat atât la nivel de gimnaziu, în cadrul 
Școlilor Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”, 
„George Coșbuc” și „Dacia” (22 martie), 
cât și pentru elevii claselor a X-a și a XII-a 
din cadrul Colegiului Vocațional Pedagogic 
„Mihai Eminescu” (30 martie). Cea mai 
bună echipă a fost premiată cu diplome și 
materiale înscripționate cu însemnele olim-
pice. Toți participanții au primit diplome de 
participare și au fost realizate numeroase 
poze. Acțiunea a fost prezentată în presa lo-
cală „Cuvântul Liber”.

În data de 19 mai a avut loc prima ediție a 
sesiunii de comunicări științifice intitulată 
„Valorile Olimpismului”, la care au par-
ticipat elevii claselor a IX-a de la Colegiul 
Național „Unirea”.
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În cadrul proiectului „Școala altfel”, s-a 
organizat o expoziție de pictură cu tema 
„Frumusețea sportului” cu lucrările elevilor 
de la Liceul de Artă din Târgu Mureș, pentru 
a putea participa la etapa județeană și apoi 
cea națională a concursului de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”. 
Cu această ocazie au fost evidențiați ele-
vii care au fost premiați de C.O.S.R. prin 
A.O.R. la ediția 2017 a concursului.

A avut loc jurizarea la nivel de județ pentru 
cele două concursuri naționale, cel de arte 
plastice „Jocurile Olimpice în imaginația 
copiilor” și cel de literatură și jurnalism 
sportiv „Un Condei numit Fair-Play”.

Între 30 august și 2 septembrie în cadrul 
Cercului Olimpic de la Școala Gimnazială 
„Liviu Rebreanu”, componenții echipei de 
fotbal a ciclului primar  au realizat o incur-
siune în lumea sportului contemporan, cu 
vizitarea mai multor arene din capitală.

În data de 10 septembrie, numeroși elevi și 
profesori au participat la Crosul Pompierilor.

Săptămâna Europeană a Mobilității a fost 
celebrată prin organizarea unei întreceri 

fotbalistice în data de 27 septembrie și al 
unui cros al claselor primare în data de 29 
septembrie.

În data de 22 octombrie a avut loc Festivalul 
de promovare a minihandbalului la nivelul 
școlilor primare.

În intervalul 30 octombrie - 3 noiembrie, 
Săptămâna „Școala altfel” a claselor gimna-
ziale a cuprins 4 zile de activități sportive in-
tense, concretizate prin competiții sportive 
la fotbal, handbal, volei, baschet și atletism.

Cercul Olimpic de la Școala Gimnazială 
„Dacia” a realizat activități educative, par-
ticipând la Tabăra Națională prin Jocuri 
și Sporturi Tradiționale, organizată de 
Federația Română de Oină. 

S-a participat la tabăra de inițiere în spor-
turile de iarnă (schi și sanie) desfășurată la 
Sovata, în data de 18 decembrie.

Prahova

La primul Cerc Pedagogic al profesorilor de 
educație fizică și sport au fost prezentate 
materiale cu caracter sportiv și educativ 
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pentru promovarea spiritului olimpic, a 
non-violenței și a respectului față de parte-
nerii de întrecere.

În luna octombrie, filiala A.O.R. Prahova 
împreună cu I.S.J. Prahova au organizat o 
sesiune de referate cu tematică olimpică. 

În perioada 8-9 decembrie a avut loc 
Se minarul informal de combatere a 
dis cri minării.

Satu Mare

În prima parte a anului, printre activitățile 
desfășurate de filiala A.O.R. Satu Mare s-au 
numărat: Cupa „Mărțișorului” (11 martie) la 
handbal feminin în Satu Mare cu 144 par-
ticipanți; Cupa „2 mai” (2 mai) la cros și la 
volei la Satu Mare și la Medieșul Roșu cu 
122 participanți. 

Alte acțiuni care au avut loc au fost: „Cupa 
absolvenților” (22 mai) la Satu Mare la bad-
minton, șah, tenis de masă, baschet și fotbal 
cu 80 de participanți; Crosul „Tineretului” 
(27 mai) la Satu Mare cu 120 de participanți 
și Cupa „Ioan Slavici” (29-31 mai) la fotbal, 
tenis de masă și baschet.

În perioada 20-21 septembrie a avut loc la 
Carei Cupa „25 octombrie” la care au par-
ticipat 220 de persoane la diferite probe 
atletice.

Trei zile mai târziu, în comuna Sanislău s-a 
desfășurat „Crosul moților din câmpie” cu 
86 de participanți.

Acțiunea „Weekend sportiv” din data de 30 
septembrie a avut loc la Satu Mare cu 84 de 
participanți.

Pe data de 26 octombrie a avut loc acțiunea 
„Olimpism la Carei” la care au participat 
100 de persoane.

S-au desfășurat acțiuni de informare în co-
laborare cu Cabinetul de Medicină Sportivă 

și cu Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog, în rândul elevilor 
din licee și grupuri școlare (exemplu: 
Proiectul educațional „Educație școlară 
prin baschet”).

În perioada noiembrie – decembrie, alte ac-
tivități desfășurate de filială  au fost: Cupa 
„1 Decembrie” la handbal feminin, orga-
nizată în Negrești Oaș cu 80 de persoane 
participante și Crosul județean al toamnei 
organizat la Satu Mare cu 130 de persoane.

Colegiul Național „Ioan Slavici” a găzduit 
Cupa „Prietenele Moșului” la volei cu 40 
de persoane și o serie de ștafete intitulate 
„Destindere, distracție prin sport”, la care 
au participat  60 de elevi.

Cupa „Moș Crăciun” la handbal vete-
rani a avut loc la Foieni cu 36 de persoane 
par ticipante.

Acțiunea „Olimpici sătmăreni prezenți în 
rândul elevilor” a strâns un număr de 200 
de elevi, iar întâlnirea responsabililor cer-
curilor olimpice a fost organizată la Liceul 
cu Program Sportiv din Satu Mare.

Sălaj

La nivelul Cercurilor Olimpice din județ s-au 
organizat concursuri de cultură și educație 
olimpică „Cine știe Olimpism, câștigă!”, 
întreceri la diferite ramuri de sport. S-au 
remarcat Cercurile Olimpice de la Școala 
Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, de la Liceul 
de Artă din Zalău și de la Școala Gimnazială 
„Silvania” din Șimleul Silvaniei.

Materiale cu tematică olimpică au fost pu-
blicate în presa locală.

În data de 29 septembrie a avut loc crosul 
„Ziua Olimpică” la Jibou, localitate în care 
s-a organizat pentru prima dată o ediție a 
crosului olimpic. Manifestarea s-a bucurat 
de o participare numeroasă, peste 250 de 
concurenți la patru categorii de vârstă, toți 
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fiind răsplătiți cu tricouri, medalii, diplome 
cu însemnele olimpice. În organizarea cro-
sului s-au implicat membrii Cercurilor 
Olimpice din oraș, conducerea școlilor, a 
poliției Jibou, a serviciului de ambulanță și 
nu în ultimul rând a Primăriei.

În cadrul Cercurilor Olimpice din județ 
a fost organizată prezentarea „Ghidului 
Olim pic”, în vederea unei cât mai bune do-
cu mentări a membrilor Cercurilor Olimpice 
cu privire la fenomenul olimpic.

S-a distribuit Buletinul Informativ „Spirit 
Olimpic” în cluburile olimpice din oraș și 
Cercurilor Olimpice din municipiul Zalău.

Lansarea proiectului „Olimpismul - va lori, 
spirit și principii” din data de 12 decembrie 
a avut loc la Liceul Pedagogic „Gheorghe 
Șincai”. Primele activități din proiect au 
fost o serie de competiții spor tive la baschet 
și volei și o dezbatere, masă rotundă cu 
aceeași temă. Prin activitățile propuse, s-au 
promovat spiritul de fair-play, lupta împo-
triva violenței, a dopajului și se formează 
competențe legate de idealurile și valo-
rile Olimpismului, precum și deprinderi, 
obișnuințe de practicare a sportului în tim-
pul liber, tehnici de lucru în echipă, ghidați 
de valorile și principiile Olimpismului. Fair-
play-ul și sportivitatea au fost cuvintele de 
ordine și în competițiile care au încheiat 
activitatea.

Sibiu

 A.O.R. Sibiu a organizat, împreună cu Clubul 
Sportiv Școlar Sibiu, Cupa „Primăverii” (11 
martie) la fete și Cupa „Cibinium” (6 apri-
lie) la băieți, ajunsă la cea de-a VII-a ediție, 
ambele fiind competiții de gimnastică, des-
fășurate pentru categoriile de vârstă: 8-9 ani 
și 10-11 ani. Au participat 12 cluburi spor tive 
la competiția băieților (Timișoara, Arad, 
Lugoj, Reșița, Dinamo București, Steaua 
București, Sfântul Gheorghe, Brașov, Sibiu, 
Buzău, Târgu Mureș și Cluj) și 8 cluburi 

sportive la feminin (Focșani, Arad, Cluj, 
Deva, Bacău, Buzău, Onești, Sibiu).

În luna aprilie s-au desfășurat competiții 
de fotbal la care au participat 100 de copii, 
competiții de baschet - 50 de copii și tenis 
de masă – 100 de copii. Acest proiect spor-
tiv a fost cofinanțat de Consiliul Local Sibiu 
și Primărie prin Agenda Sport. Întrucât 
filia la A.O.R. Sibiu este partener, ea a pre-
miat sportivii clasați pe locul I cu tricouri, 
șepci și materiale înscripționate cu însem-
nele olimpice. 

Suceava

Au avut loc dezbateri săptămânale pe pro-
ble matică sportivă și olimpică în ca drul 
Cercului Științific Studențesc „Evrika” din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, unde 
de asemenea s-au discutat aspecte și pro-
ble matici curente în promovarea jocului 
de touchball, precum și beneficiile prac-
ticării acestui nou joc sportiv. Totodată au 
fost inițiate ședințe de brain-storming în 
vederea realizării de creații tehnice pe linie 
sportivă. 

Nouă studenți de la Facultatea de Educație 
Fizică și Sport au fost îndrumați în alegerea 
unor teme de lucrări de licență din jocurile 
sportive și din touchball.

S-a realizat redactarea unui material practi-
co-metodic destinat ghidării profesorilor de 
educație fizică și sport în predarea jocului 
de touchball, în județele Suceava și Sălaj și 
nu numai.

În perioada 17-19 noiembrie, s-au susținut 
meciuri demonstrative de touchball la 
Sovata, Sighișoara, Praid și Turda, cu scopul 
de a promova jocul inventat la Universitatea 
„Ștefan cel Mare”.

Cupa USV la touchball din data de 7 de-
cembrie a marcat finalizarea proiectului 
„Touchball” finanțat de Casă de Cultură a 
Studenților din Suceava.
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Organizarea Cupei USV la volei (21 decem-
brie) s-a bucurat de participarea a peste 
200 de persoane, studenți și cadre didactice 
ale Universității „Ștefan cel Mare”.

Vâlcea

Unul din obiectivele filialei a fost înființa-
rea de cluburi și cercuri olimpice în județ 

(Colegiul Național de Informatică „Matei 
Basarab”, Școala Gimnazială nr. 5, Școala 
Gimnazială nr. 4, Colegiul Național „Gib 
Mihăescu” și Comuna Drăgoești), cu scopul 
de a dinamiza, revitaliza și relansa mișcarea 
sportivă în rândul elevilor și studenților de 
pe plan local. 
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MESAJUL PREȘEDINTETULUI 
COMITETULUI INTERNAȚIONAL OLIMPIC

Dragi prieteni, 

„Ziua Olimpică” reprezintă un moment de 
celebrare a sportului pentru toți. Este o zi 
pentru fiecare, fete și băieți, bărbați și fe-
mei, tineri și bătrâni, de a se reuni și a-și 
manifesta dragostea pentru sport.

„Ziua Olimpică” este mult mai mult decât o 
zi în care ne distrăm, ne jucăm sau facem 
exerciții. Este o zi de sărbătoare a Mișcării 
Olimpice Moderne, zi în care se împărtășesc 
valorile olimpice în cadrul comunității. 
Așadar, vă încurajez pe toți, să profitați de 
această oportunitate pentru a crea o emu-
lație sportivă, oriunde, pentru a deveni ac-
tivi și a răspândi bucuria de a face sport. 
Încurajați-vă prietenii, familia, vecinii să vi 
se alăture și să includă sportul în viața lor.

În acest fel, toată lumea va juca un rol în 
diseminarea valorilor olimpice și a bucuriei 
de a face sport în societatea actuală.

Să aveți o Zi Olimpică minunată!*

Thomas BACH                                
Președinte

*Mesaj trimis de C.I.O. pentru a fi citit la toate crosu-
rile marcând „Ziua Olimpică” – 23 iunie, 2017
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LUNA OLIMPICĂ LA NIVEL NAȚIONAL

În fiecare an, în perioada 23 mai – 23 iu-
nie, Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) prin Aca demia Olimpică Română 
(A.O.R.)  organizează o serie de activități 
spor tive, culturale și educative reunite sub 
titulatura de „Luna Olimpică”.

Obiectivele propuse pentru mani festările 
derulate în cadrul „Lunii Olimpice” au fost: 
promovarea va lo rilor, principiilor și idea-
lurilor olimpice, atragerea unui număr cât 
mai mare de practicanți ai exercițiului fizic 
și conștientizarea semnificației pe care o au 
sportul și mișcarea, precum și transmiterea 
mesajului dlui Thomas Bach, președintele 
Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O). 
De asemenea, au fost invitați să participe 
la diferitele activități cu tematică olimpică, 
campioni olimpici și sportivi olimpionici re-
prezentativi pentru orașul respectiv.

În județele din țară, celebrarea „Zilei Olim-
pice” a fost marcată în diverse forme. Arti-
co lele apărute în presa locală, mai ales în 
marile orașe, au menționat evenimentele și 
istoria Mișcării Olimpice. 

Cele mai populare și îndrăgite manifestări 
din cadrul „Lunii Olim pice” sunt Crosurile 
„Ziua Olim pică”, care se desfășoară pe dis-
tanțe variabile de la un oraș la altul și sunt 
des tinate tuturor categoriilor de vărstă: co-
pii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu 
dizabilități, indiferent de sex: masculin și 
feminin.

C.O.S.R. prin A.O.R. a pus la dispo ziția fili-
alelor județene tricouri și medalii „Olympic 
Day”, diplome sem nate de Președintele 
C.I.O., Thomas Bach, Buletine Informative 
„Spirit Olimpic” alte materiale promoționa-
le cu însemnele olimpice (șepci, fanioane, 
insigne, brelocuri, pliante).

Filiala Academiei Olimpice Ro mâ ne 
Alba a organizat în data de 22 mai, deschi-
derea oficială a „Lunii Olimpice” la Școala 

Gim nazială „Mihai Eminescu” din Alba 
Iulia, cu diferite momente artistice prezen-
tate de cluburile de dans modern și clasic.

În cadrul Cercului Pedagogic des fășurat 
în localitatea Ighiu, pe data de 23 mai, s-a 
hotărât ca 17 cadre didactice să introducă 
în structura orelor de dirigenție un număr 
de opt teme care vizează Olimpismul:  is-
toric, concepte, simboluri, etc. Ca materi-
al didactic, filiala a elaborat un manual de 
predare tipărit,  dar și pe suport electronic. 
În ace eași zi s-a organizat și o masă rotundă 
cu temele: „Tehnici de atragere a copiilor 
cu di za bilități în practicarea activităților 
sportive” și „Proiecte de finanțare euro-
pea nă pentru activitățile sportive destinate 
copiilor defavorizați”.

Etapa județeană a Concursului sportiv-cul-
tural-artistic „Pentatlon Olimpic Școlar 
pentru Mileniul III” pentru  clasele a V-a și 
a VI-a, a avut loc în data de 24 mai. La etapa 
județeană a campionatului de majorete (27 
mai) au participat 363 de elevi și s-au acor-
dat medalii tuturor participanților. S-au ju-
rizat lucrările la etapa pe județ a celor două 
concursuri naționale, cel de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” 
și cel de literatură și jurnalism sportiv „Un 
Condei numit Fair-Play”. 

La începutul lunii iunie, s-a desfășurat 
Campionatul județean paralimpic, ajuns la 
cea de-a VI-a ediție și la care au participat 
36 de elevi. 

Crosul „Ziua Olimpică” a avut loc în co-
muna Cricău în data de 14 iunie. Au fost în 
jur de 250 de participanți, care au primit 
din partea organizatorilor tricouri, medalii 
și materiale cu însemnele olimpice.

Campionatul județean de netball s-a des-
fășurat în data de 31 iunie și au participat 
opt echipe de fete.
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În cadrul Lunii Olimpice, filiala A.O.R. 
Arad a desfășurat în data de 8 mai, în loca-
litatea Șimand, Cupa „Fair-Play” ajunsă la 
cea de–a IX–a ediție la următoarele spor-
turi: atletism, fotbal, tenis de masă și bad-
minton. Tot în Șimand a avut loc și Crosul 
„Ziua Olimpică” în data de 23 iunie.

Filiala Bacău a A.O.R. a găzduit Crosul „Ziua 
Olimpică” în data de 11 iunie. Evenimentul 
la care au participat 800 de concurenți la 
nouă categorii de vârstă a fost organizat în 
parteneriat cu Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret (D.J.S.T.) Bacău și Primăria 
Municipiului Bacău, beneficiind de spriji-
nul Dedeman, tricourile fiind inscripționate 
cu sigla partenerului oficial al Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român. Pentru buna 
desfășurare a acțiunii, au fost implica-
te Jandarmeria, Poliția Rutieră, Poliția 
Locală, Crucea Roșie Română și voluntari 
din cadrul filialei.

Crosul olimpic pentru studenți din județul 
Bihor a avut loc în data de 24 mai în cadrul 
Campusului Universității din Oradea, la 

care au participat 75 de studenți din anul 
I de la facultăți cu alt profil decât educație 
fizică și sport. Au fost distribuite tricouri, 
medalii, diplome și materiale inscripționate 
cu însemnele olimpice. În parcul Brătianu 
din Oradea pe 6 iunie s-a dat startul Cro-
su lui „Ziua Olimpică” pentru elevi proveniți 
din 10 școli. Printre cei prezenți s-au 
numărat directorul D.J.S.T. Bihor și atletele 
Ibolia Korodi  (locul IV la Jocurile Olimpice 
de la Moscova 1980, la atletism) și Ileana 
Bereș (multiplă campioană națională la 
veteran, tot la atletism. Gala dansului 
pen tru persoane cu dizabilități, din data 
de 9 iunie, a avut loc în sala de jocuri a 
Universității din Oradea. Au participat 
35 de copii cu sindrom Down, însoțiți de 
directorul Asociației Down din Oradea.

Cercul Olimpic „Atlas” din cadrul filialei 
A.O.R. Botoșani a organizat în data de 30 
mai, cea de-a VI-a ediție a „Memorialului 
Boris Mintianschi” în sala de sport a 
Colegiului Național „A. T. Laurian”. Cu acest 
prilej, elevii de la diferite școli și licee s-au 
întâlnit pe terenul de baschet cu profesorii 
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lor. Ziua Olimpică la Șendriceni a fost mar-
cată pe 9 iunie printr-un concurs intitulat 
„Șah online, cros offroad”, la care au parti-
cipat 40 de liceeni și care au fost premiați cu 
tricouri, medalii, șepci și diplome „Olympic 
Day”. Profesorii îndrumători au fost pre-
miați și ei la rândul lor cu fanioane, pliante, 
brelocuri, insigne și Buletine Informative. 
În perioada 11-17 iunie, Școala Gimnazială 
nr. 11 și Liceul Tehnologic Special „Sfântul 
Stelian” au fost gazdele unor jocuri și con-
cursuri sportive pentru elevii claselor a 
III–a și a IV-a. 

„Ziua Olimpică” a fost marcată atât de 
Cercul Olimpic „Atlas” printr-o expoziție de 
desene, cât și de personalul didactic auxiliar 
al Colegiului Național „A. T. Laurian”. 

În urma acestor activități, elevii, profesorii 
și directorii au fost premiați cu diplome, 
medalii, tricouri, șepci, pliante, fanioane, 
insigne și Buletine Informative.

Crosul „Ziua Olimpică” la Botoșani a avut 
loc în data de 22 iunie, în parcul „Mihai 
Eminescu”. Alături de cei 220 de parti-
cipanți, au fost prezenți reprezentanți ai 
D.J.S.T. și ai I.Ș.J. Câștigătorii au primit 
tricouri, diplome, medalii și materiale in-
scripționate cu însemnele olimpice.

Crosul „Ziua Olimpică” a fost organizat de 
filiala A.O.R. Brașov pe data de 23 iu-
nie, dată la care este celebrat Olimpismul 
la nivel mondial. Locul de derulare al cro-
sului a fost Șirnea – primul sat turistic din 
România, situat la o altitudine de 1.250 m. 
Înscrierile pentru cros s-au făcut pe cinci 
categorii de vârstă, iar fiecare participant 
din cei 400 prezenți la start, au primit tri-
couri, medalii și diplome de participare cu 
însemnele olimpice. Acestea au fost oferite 
de către dl Mihai Covaliu – președintele 
Comitetului Olimpic și Sportiv Român și 
dna Maricica Puică – campioană olimpică 
la atletism. Festivitatea de premiere a avut 
loc în sala Căminului Cultural din Șirnea, 
unde au fost expuse fotografiile cu tematică 

olimpică ale regretatului Ion Matei, fost 
director al Academiei Olimpice Române. 
Premiile au fost oferite de către C.O.S.R. 
prin A.O.R. prin reprezentanții prezenți la 
acțiune.

În cadrul „Lunii Olimpice”, filiala A.O.R. 
Brăila a organizat atât o serie de eveni-
mente și activități de instruire și promo-
vare a Olimpismului, cât și faza județea-
nă a concursului sportiv-cultural-artisitic 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru Mileniul 
III”.

A V-a ediție a acțiunii „Flash Mob Sport 
2017” a avut loc pe terenurile de sport din 
Parcul Monument din Brăila pe data de 27 
mai. Aceasta a inclus competiții sportive 
la următoarele discipline sportive: fotbal, 
baschet și arte marțiale. În același timp s-a 
urmărit și integrarea persoanelor cu dizabi-
lități prin practicarea unor activități sporti-
ve cum ar fi darts-ul și aruncarea la coș a 
mingii de baschet.

S-a desfășurat faza județeană a concursului 
sportiv-cultural-artistic „Pentatlon Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III” în data de 3 iu-
nie la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan 
Cuza”.

În cadrul activităților sportive cuprinse 
în calendarul D.J.S.T. s-a lansat pliantul 
„Campionii Brăilei 2017”. 

Competiția de volei feminin la nivel de gim-
naziu intitulată „Mens sana in corpore sano” 
a avut loc pe 7 iunie la Școala Gimnazială 
„Alexandru Ioan Cuza”.

În data de 10 iunie, Parcul Monument din 
Brăila a fost gazda Crosului „Ziua Olimpică”. 
Printre parteneri s-au numărat D.J.S.T. 
Brăila, Primaria, I.Ș.J. și Clubul Sportiv 
Municipal Brăila. Au fost prezenți la start 
peste 200 de participanți și s-au acordat 32 
de premii. Sponsorul evenimentului a fost 
Selgros Cash & Carry. În comuna Victoria, 
a avut loc pe 13 iunie, acțiunea intitulată 
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„Satul Olimpic”, la care au participat 60 de 
elevi la diferite probe sportive și s-au acor-
dat 16 premii. 

Printre activitățile desfășurate de către fi-
liala A.O.R. București în cadrul „Lunii 
Olimpice” se numără: Concursul „Voinic 
prin sport”, în data de 23 mai, organizat de 
Cercul Olimpic din cadrul Școlii Gimnaziale 
nr. 162, Simpozionul Național „Cultura fizi-
că – domeniu al culturii universale” care a 
avut loc la Cheile Grădiștei în perioada 26-
28 mai, cât și concursul de cultură și educa-
ție olimpică „Cine știe Olimpism, câștigă!”, 
desfășurat pe 8 iunie la Colegiul Național 
„Gheorghe Șincai” și la care au participat 
30 de echipe (16 de la gimnaziu și 14 de la 
liceu). Câștigătorii au primit diplome, fa-
nioane, insigne, reviste și Ghidul Olimpic. 
Crosul „Ziua Olimpică” a avut loc o zi mai 
târziu în Parcul Tineretului, fiind înscriși 
la start peste 1.500 de participanți. Au fost 
prezenți la cros reprezentanți ai C.O.S.R.: 
Violeta Beclea Szekely, Ionela Tîrlea și 
Mihaela Mioc, ai I.S.M.B.: Laurențiu Oprea, 
Răzvan Călugăreanu, cât și directori și se-
cretari ai filialelor de sector din București. 
Elevii de la Cercurile Olimpice din sectorul 1 
au participat la cros, iar profesorii au ajutat 
la arbitraj. 

În data de 3 iunie s-a desfășurat faza pe 
sector a concursului de cultură și educație 
olimpică „Cine știe Olimpism, câștigă!” cu 
27 de elevi de gimnaziu și liceu, în cadrul 
Liceului Greco-Catolic „Timotei Cipariu”. 
Faza pe municipiu a concursului a avut loc 
la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” cu 
18 elevi.

Filiala A.O.R. Buzău a marcat „Săptămâna 
Olimpică” prin competiții sportive la fotbal 
și baschet, dar și un concurs de întrebări și 
răspunsuri din istoria sportului. Acțiunea 
a avut loc la Colegiul Național „Mihai Emi-
nescu” din Buzău în perioada 22-26 mai 
și au participat 5 licee din județ. Cercul 
Olimpic „Besoiu Eugen”, de la Liceul 
Teoretic „Radu Vlădescu” din localitatea 

Pătârlagele a organizat meciuri de handbal 
și de baschet. Handbal s-a jucat și la Școala 
Gimnazială Cislău de către elevii Cercului 
Olimpic „Constantin Vlad”. 

Cea de-a VII-a ediție a Crosului „Ziua 
Olimpică” a avut loc în data de 9 iunie în 
lo calitatea Pârscov. Au fost prezenți peste 
200 de participanți înscriși la 7 categorii 
de vârstă. Alte evenimente care au marcat 
„Luna Olimpică” au fost: activități cultura-
le și sportive; Cursul de formare lectori în 
domeniul Olimpismului „Working together 
for an Olympic education” - „Lucrând îm-
preună pentru educație olimpică” (1 no-
iembrie 2016 - 18 iunie 2017), ediția I; 
Cursul de perfecționare lectori în domeniul 
Olimpismului (1 noiembrie 2016 - 18 iunie 
2017), ediția a II-a.

În data de 9 iunie s-a organizat crosul „Ziua 
Olimpică” la Oltenița de către filiala A.O.R. 
Călărași, la care au participat 250 de per-
soane. Un număr impresionant de elevi de 
la școlile și liceele din Oltenița și alte loca-
lități din județ: Chiselet, Nana, Mânăstirea, 
Ulmeni, Căscioarele, Rădovanu, au acceptat 
provocarea unui eveniment sportiv, desfă-
șurat în Parcul Argeș.

La Cluj, crosul „Ziua Olimpică” a avut loc 
în data de 30 mai în Parcul Municipal și au 
participat elevi de la Clubul Sportiv Școlar 
„Viitorul”, Liceul cu Program Sportiv, de la 
școli și licee din Cluj, dar și tineri și vârstnici 
pasionați de mișcare. Competiția anuală de 
atletism și jocuri sportive din cadrul „Lunii 
Olimpice”, a avut loc la Colegiul Național 
„George Coșbuc”. Participanții au primit di-
plome și medalii „Olympic Day”. S-a orga-
nizat și o expoziție de artă plastică intitulată 
„Petul Olimpic”.

Crosul aniversar „Ziua Olimpică” 
edi ția a XXX-a a fost organizat de filiala 
A.O.R. Constanța pe 17 iunie, împreu-
nă cu Primăria Municiului, I.Ș.J, D.J.S.T., 
Asociația Județeană de Atletism, Uni-
versitatea „Ovidius”- Facultatea de Educație 
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Fizică și Sport (F.E.F.S.), Serviciul Rutier, 
Inspectoratul Județean de Jandarmi, Radio 
Constanța și mass-media constănțeană. 
Startul a fost dat de către Mihai Covaliu - 
președintele Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român.

În cadrul „Lunii Olimpice”, filiala A.O.R. 
Covasna a derulat o serie de activități spor-
tive, astfel: Crosul „Ziua Olimpică” (6 iunie) 
în municipiul Târgu Secuiesc, cu peste 600 
de participanți; deschiderea festivă a zile-
lor sportive (8 iunie) la Sfântul Gheorghe, 
„Ștafeta Culorilor Olimpice” cu 66 de parti-
cipanți și Crosul „Szabo Katalin” cu 120 de 
participanți.

În data de 29 mai, filiala A.O.R. Dâmbovița 
a avut Crosul Olimpic la Târgoviște, în 
Parcul Chindia la care au participat 400 
de persoane. La această manifestare spor-
tivă au fost invitați rectorul Universității 
„Valahia” din Târgoviște, inspectorul școlar 

de educație fizică și sport și președintele 
Consiliului Județean Dâmbovița. 

 În cadrul „Lunii Olimpice” s-au organizat 
faza județeană a concursului național de 
arte plastice „Jocurile Olimpice în imagi-
nația copiilor”, cât și o manifestarea știin-
țifică a studenților având ca temă Jocurile 
Olimpice.

Crosul „Ziua Olimpică” a fost organizat  de 
către  A.O.R. Dolj pe data de 17 iunie în 
Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova. 
S-au înscris în jur de 580 de persoane la 
șase curse. Câștigătorii au primit premii 
consistente din partea organizatorilor și 
sponsorilor: tricouri, medalii, diplome, ex-
cursii, vouchere în produse și servicii, echi-
pamente sportive și servicii medicale.

Evenimentul „Competiția tinereții” a ajuns 
la cea de-a IX-a ediție și s-a desfășurat pe 27 
mai, reunind elevi și profesori de la cele 22 
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de licee participante. Festivitatea de premie-
re a avut loc la Sala Albastră a Universității 
din Craiova. Titlul de „Liceul anului” a reve-
nit Liceului „Voltaire” din Craiova. Ca par-
tener, C.O.S.R. prin A.O.R. a premiat toate 
liceele înscrise în concurs, oferindu-le albu-
mul „Ghidul Olimpic” și materiale înscripți-
onate cu însemnele olimpice.

Pe 17 iunie a avut loc crosul „Ziua Olimpică” 
la Galați și a fost organizat în colaborare cu 
D.J.S.T. și F.E.F.S. Galați, alături de Clubul 
Sportv Arcada. Evenimentul a fost mediati-
zat și promovat în presa locală, dar și pe ca-
nalele de socializare. La eveniment au par-
ticipat persoane de toate vârstele, cel mai 
vârstnic participant având 89 de ani și fiind 
un model pentru tânăra generație. Prima 
categorie care a luat startul a fost cea a per-
soanelor cu dizabilități, cei care participă an 
de an la majoritatea competițiilor sportive. 

A devenit deja o tradiție ca în „Luna 
Olimpică” să se desfășoare Campionatul 

Uni versitar de Volei, care a reunit peste 150 
de participanți. Spectatorii au avut ocazia 
să consulte cărțile și Buletinele Informative 
din spațiul amenajat în sală. Au participat, 
de asemenea,  la o tombolă cu materiale in-
scrip ționate cu însemnele olimpice. 

În cadrul F.E.F.S. s-a organizat o expoziție 
de carte cu tematică olimpică și cursuri de 
informare olimpică cu studenții din faculta-
te. Fiecare curs s–a încheiat cu dezbateri pe 
temele prezentate și premierea studenților 
câștigători la concursul de cultură și educa-
ție olimpică „Cine știe Olimpism, câștigă!”. 

Au fost lansate concursurile: „Cupa priete-
niei în spirit de fair-play”, „Spiritul olim-
pic în mintea și sufletul copiilor noștri” și 
„Olimpismul în imaginația copiilor prin in-
termediul acuarelelor”. 

Filiala A.O.R. Gorj a organizat cea de-a 
IV-a ediție a crosului  „Ziua Olimpică”  pe 
data de 16 iunie la Târgu Jiu, pe Insuliță.
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„Ziua Olimpică” a fost marcată de fililala 
A.O.R. Ialomița prin organizarea a două 
crosuri: unul pe data de 23 iunie la Urziceni, 
cu 200 de persoane prezente la stat și altul, 
următoarea zi, la Slobozia, la care s-au în-
scris 300 de alergători.

În cadrul „Lunii Olimpice”, la Iași, s-a or-
ganizat acțiunea „Și copiii pot fi salvatori!” 
de către Serviciul Voluntar de Ambulanță 
și Asociația AsNatura, cu activități de prim 
ajutor, noțiuni teoretice și practice, jocuri, 
ștafete. Filiala A.O.R. Iași a fost partener, 
iar sponsor „Un Sifon cu Duh”. 

70 de copii de la Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 4 au participat la acțiunea din 
luna iunie „Micii Olimpici”.

Ziua de 13 iunie a fost aleasă „Zi Olimpică” 
la Iași, unde a avut loc Crosul  Olimpic la 
care participanții au primit tricouri, medalii 
și diplome de participare cu sigla „Olympic 
Day”, iar câștigătorii - șepci, brelocuri, fani-
oane și premii care au constat în materiale 
sportive de la Decathlon Iași.

Acțiunea „Olimpiada familiei” a avut loc tot 
în luna iunie, în parteneriat cu Asociația 
Județeană Sportul pentru Toți Iași și Uni-
versitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Fa cul-
tatea de Educație Fizică și Sport. Au partici-
pat 100 de copii.

A.O.R. Ilfov a găzduit pe 31 mai, la Chitila, 
faza județeană a concursului sportiv-cultu-
ral-artistic „Pentatlon Olimpic Școlar pen-
tru Mileniul III”. Probele practice au avut 
loc la Baza Sportivă din Chitila, iar la Casa 
de Cultură „Tudor Arghezi” s-au desfășurat 
celelalte două probe. Câștigătorii au fost 
premiați cu diplome, insigne, cărți, fanioa-
ne și brelocuri inscripționate cu însemnele 
olimpice.

Filiala A.O.R. Maramureș a sărbăto-
rit „Luna Olimpică” prin organizarea mai 
multor crosuri în județ. Primul Cros „Ziua 
Olimpică” a avut loc în data de 31 mai la 

Șeini cu o participare numeroasă, peste 
1.000 de persoane. Au fost prezenți la cros: 
primarul Comunei Șeini, Ministrul Secretar 
de Stat din cadrul Ministerului Tineretului 
și Sportului (M.T.S.), inspectorul general 
de la I.Ș.J., directorul D.J.S.T. și directorul 
Liceului Tehnologic Șeini. Startul a fost dat 
de dl Cosmin Butuza – ministru secretar 
de stat în cadrul M.T.S. Cu această ocazie, 
au fost premiați și cei mai buni sportivi ai 
orașului. La eveniment au participat copii 
și tineri din localitățile învecinate: Cicârlău, 
Ilba, Tăuții Magherăuș și Baia Mare. 

Crosul „Ziua Olimpică” la Cavnic și Bârsana 
a avut peste 300 de participanți, iar Crosul 
de la Remetea Chioarului din data de 9 iu-
nie a fost un adevărat festival sătesc cu pes-
te 150 de participanți. Au fost demonstrații 
sportive de oină, baschet și fotbal. Copiii 
de grădiniță au participat la un concurs de 
desene pe asfalt cu tema „Culorile cercuri-
lor olimpice”. Remetea Chioarului a fost și 
gazda „Caravanei Olimpice”, toate acțiunile 
desfășurându-se sub genericul „Campionii 
olimpici din satul românesc”.

Liceul cu Program Sportiv din Baia Mare a 
găzduit acțiunea „Ora de atletism” cu parti-
ciparea elevilor de clasa a II-a. Cu acest pri-
lej, copiii au fost informați despre valorile 
olimpice (prietenie, excelență și respect). 
Elevii au vorbit despre istoricul Jocurilor 
Olimpice, campioni olimpici, medalii pre-
cum și de următoarea ediție a  Jocurilor 
Olimpice de la Tokyo din 2020.

Elevii de liceu au participat la simpozionul 
„România la Jocurile Olimpice” în cadrul  
Liceului cu Program Sportiv din Baia Mare.

În data de 12 iunie, copiii din Baia Mare au 
participat la un concurs de înot și gimnasti-
că ritmică. 

Elevi participanți la Crosul „Ziua Olimpică” 
din Șeini, au prezentat un moment artistic 
la Festivalul de Dans „Romanian Art Open” 
de la Năvodari.
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A.O.R. Mehedinți a organizat crosul „Ziua 
Olimpică” pe 22 iunie, luând startul aproxi-
mativ 450 de persoane: copii, tineri și vârst-
nici. Presa și televiziunea locală au oferit 
imagini de la fața locului. Toți participanții 
la cros au primit tricouri, diplome și medalii 
cu însemnele olimpice.

O zi mai târziu, la Baza Sportivă „Sport 
Kids” a avut loc un campionat de fotbal pen-
tru copii.

Filiala A.O.R. Mureș, cu sprijinul Școlii 
Gimnaziale „Liviu Rebreanu” din Târgu 
Mureș a organizat Crosul „Ziua Olimpică” 
în data de 12 iunie. Au participat 300 de 
elevi din clasele primare și gimnaziale ale 
școlii, precum și de la Liceul Pedagogic din 
Târgu Mureș, profesori și părinți ai aces-
tora. Toți participanții au fost răsplătiți cu 
tricouri, medalii și diplome de participare 
„Olympic Day”.

Crosul „Ziua Olimpică” al filialei A.O.R. Olt 
a avut loc anul acesta, pentru prima dată, în 
alt oraș decât în Slatina, respectiv Caracal, 
în data de 8 iunie. La start s-au prezentat 
peste 250 de persoane, repartizate pe cele 
patru categorii: persoane cu dizabilități, ju-
niori, open și vârstnici. 

Printre acțiunile desfășurate de filia-
la A.O.R. Satu Mare în cadrul „Lunii 
Olimpice”, în colaborare cu I.Ș.J., Asociația 
Județeană Sportul pentru Toți și D.J.S.T., 
se regăsesc: Cupa absolvenților la badmin-
ton, șah, tenis de masă, baschet, fotbal (22 
mai) la Colegiul Național „Ioan Slavici” cu 
80 de participanți și Crosul tineretului (27 
mai) cu 120 de persoane.

Etapa județeană a concursului „Cine știe 
Olimpism, câștigă!” de pe 7 iunie a avut loc 
la Colegiul Național „Mihai Eminescu” cu 
18 echipe înscrise.

Colegiului Național „Ioan Slavici” a găzduit 
atât faza județeană a concursului „Pentatlon 
Olimpic Școlar pentru Mileniul III” pe data 

de 13 iunie cu 24 de elevi participanți, cât 
și Cupa Colegiului Național „Ioan Slavici” la 
baschet, tenis de masă și fotbal cu 120 de 
elevi.

 În perioada 8-9 iunie, a avut loc Cupa 
Careiului la baschet și fotbal în cadrul 
Liceului Teoretic, unde s-au  reunit  90 de 
participanți.

La Cupa „Phoenix” la baschet și la fotbal din 
perioada 8-10 iunie desfășurată tot  la Carei 
s-au înscris 130 de elevi.

În data de 22 iulie s-a organizat Cupa 
„Aliza” la fotbal, atletism și baschet în satul 
Aliza din Comuna Terebești cu o participare 
de 500 de persoane.

Activitatea cea mai importantă, desfășurată 
în cadrul „Lunii Olimpice” de către A.O.R. 
Sălaj, a avut loc la Clubul Olimpic de la 
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din 
Zalău în data de 23 mai. S-au organizat în-
treceri între clase la dansuri, volei, baschet, 
trasul frânghiei și probe de viteză.

În majoritatea Cercurilor Olimpice au fost 
organizate sesiuni de referate cu tematică 
olimpică și schimburi de experiență între 
membrii Cercurilor Olimpice din școli (între 
Cercul Olimpic de la Școala Gimnazială 
„Gheorghe Lazăr” și Liceul de Artă din 
Zalău).

Cea de-a 49-a ediție a Cupei Văilor a reunit 
membrii Cercurilor Olimpice, care au mili-
tat pentru cultivarea spiritului de fair-play 
în rândul galeriilor.

Crosul „Ziua Olimpică” a fost organizat de 
către A.O.R. Sibiu în data de 26 aprilie. 
S-au aliniat la start aproximativ 350 de per-
soane, care au participat la o tombolă cu 
premii constând în materiale sportive.

În luna iunie s-au organizat competiții de 
handbal masculin la care au participat 80 
de copii, de fotbal (60 de copii) și de volei 
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(120 de copii). Cea din urmă competiție, de 
volei s-a desfășurat cu echipe mixte (3 fete 
și 3 băieți).

A.O.R. Suceava a derulat pe data de 4 iu-
nie Crosul „Ziua Olimpică” la Putna, pe sta-
dionul din localitate. Au participat aproxi-
mativ 250 de elevi din județul Suceava, fiind 
organizate întreceri sportive pe mai multe 
zile, culminând practic cu crosul olimpic. În 
cadrul „Lunii Olimpice” au avut loc întreceri 
sportive studențești la volei, baschet, skan-
denberg și touchball, fiind angrenați un nu-
măr de 150 de studenți.

Data de 10 iunie a fost aleasă pentru des-
fășurarea crosului olimpic la Roșiorii de 
Vede de către A.O.R. Teleorman. Alături 
de primarul municipiului, aproximativ 280 
de persoane s-au aliniat la start. S-a orga-
nizat și o expoziție fotografică, cu tematică 
sportivă.

Fiind un eveniment promovat și mediatizat 
în presa locală și pe rețelele de socializare, 
ziua de 10 iunie a strâns la startul crosului 
„Ziua Olimpică” din Tulcea, în jur de 300 
de participanți în Parcul Ciuperca. Toți par-
ticipanții au primit la finalul cursei diplome 

și medalii de participare „Olympic Day”, iar 
de la sponsori apă și ciocolată. Câștigătorii 
au primit reviste, insigne, fanioane, bre-
locuri cu însemnele olimpice, Buletinul 
Informativ „Spirit Olimpic”. A fost organi-
zată și o tombolă cu mai multe premii, fiind 
apreciată de participanți.

Conform planului de activități, A.O.R. 
Vaslui a desfășurat în cadrul „Lunii 
Olimpice” mai multe ediții ale Crosului 
„Ziua Olimpică”. În data de 31 mai, în lo-
calitea Rânzești din Comuna Fălciu a avut 
loc crosul olimpic cu 120 de participanți.  
Evenimentul s-a bucurat de sprijinul cadre-
lor didactice voluntare de la Cercul Olimpic 
„Prutul” din Fălciu, Liceul Tehnologic 
Fălciu și Școala Gimnazială Rânzești. 

La Vaslui, pe 3 iunie, crosul olimpic a adu-
nat la start 250 de participanți. În organiza-
rea crosului, pe lângă filiala A.O.R., s-au im-
plicat Primăria Municipiului Vaslui, Clubul 
Sportiv „Viitorul” și Poliția Locală. 

Crosul olimpic din municipiul Huși a avut 
ca dată de desfășurare 16 iunie, cu o par-
ticipare de 180 de persoane. S-au implicat 
în reușita evenimentului membrii Clubului 
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Olimpic „Zorile” din Huși și catedra de edu-
cație fizică și sport a Colegiului Național 
„Cuza Vodă” din localitate.

Pe data de 14 iunie s-a desfășurat crosul 
olimpic în orașul Negrești, la care s-au în-
scris 110 alergători, implicându-se în orga-
nizare elevi și profesori de la Cercul Olimpic 
„Inter” și Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, 
ambele din Negrești.

La începutul lunii iunie, la Băile Govora, 
s-a desfășurat cea de-a X-a ediție a Crosului 
„Ziua Olimpică” organizat de  A.O.R. Vâlcea 
în colaborare cu Primăria și Consiliul Local. 
Au fost prezenți la eveniment reprezentanți 
ai postului de Televiziune Vâlcea 1 și ai coti-
dianului „Viața Vâlcii”.

În perioada 21-25 iunie, în localitatea 
Boișoara a avut loc tabăra de vară la care au 
participat elevi de la Școala Gimnazială nr. 
10 din Râmnicu Vâlcea, iar cei mai buni au 
fost premiați de conducerea filialei A.O.R.

Pe 14 iunie, s-a înființat Clubul Olimpic 
„Învățător Dumitru Moțoc” în cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 4 din Râmnicu Vâlcea. Prin 
înființarea acestei structuri  se urmărește 
revitalizarea și dinamizarea întregii activi-
tăți culturale, artistice, educative, sportive 
și olimpice din întreaga școală. În acest con-
text, filiala A.O.R Vâlcea a premiat conduce-
rea școlii cu diplome de excelență și medalii.

Memorialul „Gheorghe Ilie Gheorghe” la te-
nis de masă din data de 17 iunie, a ajuns la 
cea de-a doua ediție, ocazie cu care și-au dat 
întâlnire cei mai talentați copii și juniori din 
județ. A.O.R. Vâlcea i-a premiat pe cei mai 
merituoși sportivi.

Filiala A.O.R. Vrancea a organizat Crosul 
„Ziua Olimpică” în data de 11 iunie la 
Dumitrești, unde au participat 350 de 
persoane.
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CROSUL NAȚIONAL „ZIUA OLIMPICĂ” – REȘIȚA



CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. cu sprijinul 
A.O.R. filiala Reșița, împreună 
cu Primăria Municipiului Reșița, 
Universitatea „Eftimie Murgu”, 
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-
Severin, Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Caraș-Severin și 
Clubul Sportiv Municipal Reșița.

CE:
Competiție sportivă dedicată tuturor 
iubitorilor de mișcare

CÂND:
9 iunie

UNDE:
Reșița

REZULTATE:
Peste 1.000 de participanți înscriși 
la următoarele categorii de vârstă: 
6-8 ani; 9-10 ani; 11-12 ani; 13-14 
ani; 15-19 ani și peste 20 ani (open); 
persoane cu dizabilități.
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CROSUL NAȚIONAL „ZIUA OLIMPICĂ” – REȘIȚA

Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) și Academia Olimpică Română 
(A.O.R.) au organizat prin filiala A.O.R. 
Caraș-Severin, Crosul Național „Ziua 
Olimpică”, manifestare de amploare, 
deschisă tuturor participanților iubitori 
de mișcare în aer liber și atașați valorilor 
olimpice.

Evenimentul care a marcat cea de-a XXX-a 
ediție a Crosului Național „Ziua Olimpică” 
a avut loc la Reșița, pe data de 9 iunie,  
pentru a doua oară în istoria orașului, după 
o perioadă de 12 ani.

Peste 1.000 de participanți, de toate vârstele, 
au luat startul în competiția organizată 
de C.O.S.R. prin A.O.R. și filiala A.O.R. 
Caraș-Severin, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Reșița, Universitatea „Eftimie 
Murgu”, Inspectoratul Școlar Județean 
Caraș-Severin, Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Caraș-Severin și Clubul 
Sportiv Municipal Reșița.

Startul s-a dat la șase categorii de vârstă, 
astfel: 6-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani, 13-14 ani, 
15-19 ani și Open, atât la feminin, cât și la 
masculin, iar la final au intrat în competiție 
persoanele cu dizabilități.

La manifestarea presărată cu momente 
artistice oferite de elevii unităților de 
învățământ din Reșița au fost prezenți 
George Boroi – secretar general C.O.S.R., 
Doru Dinu Glăvan - director filiala A.O.R. 
Caraș-Severin, Ioan Stan – secretar filiala 
A.O.R. Caraș-Severin, Liliana Dacica – 
președinte Asociația Sportul pentru Toți 
Caraș-Severin, Adrian Dacica – viceprimar 
Reșița și director Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Caraș-Severin, 
reprezentanți ai autorităților locale și 
mulți alți prieteni ai Mișcării Olimpice din 
România.

Acțiunea s-a bucurat și de prezența lui Ștefan 
Beregszaszy – antrenor emerit la atletism 
și director al  filialei A.O.R. Hunedoara, 
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Gheorghe Megelea – medaliat cu bronz la 
aruncarea suliței, J.O. de la Montreal 1976 
și Marieta Ilcu  - campioană mondială și 
multiplă medaliată la săritura în lungime.

Toți participanții la cros au primit la 
înscrieri tricouri „Oympic Day”, iar la 
sosire fiecare alergător a primit o medalie 
„Olympic Day”, o diplomă de participare 
semnată de președintele Comitetului 
Internațional Olimpic, Thomas Bach, dar 
și apă plată pentru hidratare. Asistența 
medicală a fost asigurată pe tot parcursul 
competiției, iar echipajele de poliție și de 
jandarmi au asigurat buna desfășurare a 
crosului, protejând traseul și alergătorii.

Premierea câștigătorilor a avut loc în Piața 
1 Decembrie din Reșița, unde Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român a oferit premii 
constând în cupe, biciclete, trotinete, 
biciclete statice, steppere, rachete de 
tenis, seturi de mingi de tenis, ceasuri cu 
cardiofrecvențiometru pentru ocupanții 
primelor trei locuri, la toate categoriile de 
vârstă, feminin și masculin și persoanelor 
cu dizabilități.

Concluzionând, Crosul național „Ziua 
Olimpică” reprezintă pilonul principal al 
manifestărilor de masă organizate de către 
Academia Olimpică Română prin filialele 
județene, prilejuind un moment de bucurie 
prin mișcare în conștiința iubitorilor de 
sport din întreaga țară.
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Crosul Aniversar „Ziua Olimpică” – Constanța
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CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. cu sprijinul 
A.O.R. filiala Constanța, Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret 
Constanța, Primăria Municipiului 
Constanța, Asociația Județeană de 
Atletism, Asociația Județeană pentru 
Baschet, Inspectoratul Județean al 
Poliției Constanța și Inspectoratul 
Județean al Jandarmeriei Constanța, 
Grupul Invictus România.

CE:
Competiție sportivă dedicată tuturor 
iubitorilor de mișcare

CÂND:
17 iunie

UNDE:
Constanța

REZULTATE:
Peste 1.000 de participanți înscriși la 
următoarele categorii de vârstă: 6-8 
ani; 9-11 ani; 12-14 ani; 15-18 ani și 
peste 19 ani (open); premiul special 
pentru „Sportivitate ca mod de viață” 
oferit unui membru al grupului 
Invictus România.
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Crosul Aniversar „Ziua Olimpică” – Constanța

Bucuria și spiritul olimpic au fost atri-
butele celei de a XXX-a ediții a Crosului 
„Ziua Olimpică” de la Constanța, o ediție 
aniversară organizată pe 17 iunie de 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.), prin Academia Olimpică Română 
(A.O.R.) și filiala A.O.R. Constanța, în par-
teneriat cu Direcția Județeană pentru Sport 
și Tineret Constanța, Primăria Municipiului 
Constanța, Asociația Județeană de Atletism, 
Asociația Județeană pentru Baschet, 
Inspectoratul Județean al Poliției Constanța 
și Inspectoratul Județean al Jandarmeriei 
Constanța. La eveniment, alături de cei 
aproximativ 1.000 de iubitori de sport care 
s-au aliniat la startul competiției, în ciu-
da vremii capricioase, au participat Mihai 
Covaliu - președintele C.O.S.R., Răzvan 
Florea - care la Jocurile Olimpice (J.O.) de 
la Atena, în 2004, a cucerit prima medalie 
olimpică din istoria înotului masculin ro-
mânesc (bronz la 200 m spate), în prezent 

consilier local la Primăria Constanța, Florin 
Florea - președintele Federației Române 
de Atletism, Elena Frîncu - membru de 
onoare al C.O.S.R., Ion Draica, Ilie Floroiu 
și alte personalități ale mișcării sportive 
constănțene.

La eveniment au fost prezenți și membrii 
echipei Invictus România, formată din mili-
tari români răniți în misiunile desfășurate 
în lupta pentru dezvoltarea și menține-
rea păcii, care vor reprezenta România 
la Jocurile Mondiale Invictus 2017 de la 
Toronto.

Înainte de a da startul competiției, pre șe-
dintele C.O.S.R. s-a adresat celor prezenți: 
“Mă bucur de numărul mare de participanți 
care au venit să se alinieze la startul celei 
de-a XXX-a ediții a crosului constănțean. 
Este un semn bun, că tot mai multe persoa-
ne se decid în favoarea mișcării în aer liber 
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și practicării unei forme de sport simple, dar 
atât de benefică pentru organism. Vă doresc 
ca acest cros care celebrează Ziua Olimpică 
să nu rămână doar o zi a unui an. Repetați-o 
ori de câte ori simțiți dorința de a face sport 
și mișcare, nu pentru a câștiga un premiu, ci 
pur și simplu pentru propria plăcere, pentru 
a vă simți mai bine, mai liberi, mai puternici 
și mai sănătoși fizic și psihic. Vă felicit și vă 
doresc un Cros Olimpic de neuitat, care să 
vă încurajeze în continuare să faceți sport și 
mișcare!”.

Întrecerile au avut loc pe un traseu de 
4 km. De la Sala Sporturilor s-a aler-
gat pe strada Mircea cel Bătrân și bu-
levardul Mamaia, linia de sosire fiind 
trasată în parcarea de la Aqua Magic. 
 
C.O.S.R. a premiat ocupanții  primelor  trei 
locuri  la  cinci  categorii de  vârstă:  6-8 
ani,  9-11 ani, 12-14 ani, 15-18 ani și Open 
(+19 ani) – atât la feminin, cât și la mas-
culin și a oferit un premiu special pentru 
„Sportivitate ca mod de viață” unui mem-
bru al grupului Invictus România. În cadrul 
festivității de premiere care a avut loc în in-
cinta Aqua Magic, campionii primelor patru 
categorii de vârstă au primit câte o cupă și 
o bicicletă, participanții clasați pe locul 2 
câte o trotinetă, iar ocupanții locului 3 câte 
o rache tă de tenis cu set de mingi. La cate-
goria Open (+19 ani), câștigătorii au primit 
câte o cupă și o bicicletă statică, cei de pe 
locul 2, câte un stepper, iar cei de pe locul 
3 câte o rachetă de tenis cu un set de mingi.

Toți participanții au primit tricouri, me-
dalii și diplome „Olympic Day” din partea 
C.O.S.R.

Povestea primului 
Cros Olimpic

În urmă cu 30 de ani, în ziua de 23 iunie 1987, 
Ziua Olimpică a fost celebrată la Constanța, 
sub patronajul Comitetului Internațional 
Olimpic (C.I.O.) și a Comitetului Olimpic 
Român (C.O.R.), organizându-se prima edi-
ție a Crosului Olimpic în România.

La startul dat de Lia Manoliu, pe atunci vice-
președintele C.O.R., s-au aliniat aproxima-
tiv 3.000 de iubitori de sport, alergându-se 
pe o distanță de 10 km, pe traseul Parcul 
Copiilor - Hanul Piraților Mamaia. Printre 
participanți s-au numărat luptătorul Ion 
Draica - medaliat cu aur la J.O. de la Los 
Angeles 1984, multiplu campion mondial 
și european, Elena Frîncu - vicecampioană 
mondială la handbal, în 1973, și Ilie Floroiu, 
fost atlet, director al Clubului Sportiv Farul 
Constanța, care a și câștigat cursa. 

În 1987, primii 2.000 de participanți care au 
trecut linia de sosire au primit tricouri olim-
pice cu sigla C.I.O., venite de la Lausanne.

Crosul „Ziua Olimpică” face parte din seria 
de activități sportive, educative și culturale 
reunite sub titulatura „Luna Olimpică”, des-
fășurate anual între 23 mai și 23 iunie a.c, 
organizate de C.O.S.R. prin A.O.R. la nivelul 
tuturor filialelor județene și în Municipiul 
București.



„ZIUA OLIMPICĂ” LA ȘIRNEA



CINE:
Organizat de C.O.S.R. prin A.O.R. 
cu sprijinul A.O.R. filiala Brașov, 
Direcția Județeană pentru Sport 
Brașov, Primăria Comunei Fundata, 
Asociația Pro Șirnea și Școala 
Gimnazială Șirnea.

CE
O lecție despre Olimpism prin 
organizarea unor activități sportiv-
cultural-artistice: „Ștafeta culorilor 
olimpice”, crosul „Ziua Olimpică”, 
„Pentatlon Olimpic Școlar pentru 
Mileniul III”, Velomaratonul Brașov 
- Șirnea.

CÂND
23 iunie

UNDE
Satul Șirnea, comuna Fundata, 
județul Brașov

REZULTATE
• peste 300 de copii, tineri și adulți 
din Șirnea și din localitățile vecine, 
precum Fundata, Zărnești, Râșnov, 
Poiana Mărului, Brașov, dar și din 
orașele Sfântul Gheorghe, Voluntari 
sau București au participat la 
următoarele categorii de vârstă: 7-10 
ani; 11-14 ani; 15-18 ani; 19-30 ani.

• 29 de bicicliști au luat parte la 
tradiționala cursă desfășurată pe 
distanța Brașov – Șirnea (46 km).
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„ZIUA OLIMPICĂ” LA ȘIRNEA

Celebrată în toată lumea pe 23 iunie, din 
1894, an în care a fost înființat Comitetul 
Internațional Olimpic (C.I.O.), Ziua Olim-
pică a fost sărbătorită și în acest an timp de 
două zile, la Șirnea, în comuna Fundata din 
județul Brașov.

Începând de pe 22 până pe 24 iunie, 
frumoasa localitate brașoveană a fost 
gazda a numeroase manifestări sportiv-
cultu ral-artistice organizate de Comitetul 
Olim pic și Sportiv Roman (C.O.S.R.) prin 
Academia Olimpică Română (A.O.R.) și fili-
ala Brașov a A.O.R. cu sprijinul partenerilor 
locali - Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Brașov, Primăria Comunei Fundata, 
Asociația Pro Șirnea și Școala Gimnazială 
Șirnea.

În prima zi, 28 de copii au participat mai 
întâi la întrecerile sportive din cadrul con-
cursului sportiv-cultural-artistic „Pentatlon 
Olimpic Scolar pentru Mileniul III”, ca 
mai apoi, adunați în jurul unui uriaș foc de 
tabară, să răspundă întrebărilor pe teme 

olimpice adresate de îndrăgitul profesor 
Radu Frunteș, sufletul manifestărilor de la 
Șirnea. Pentru toți participanții la această 
competiție, desfășurată sub devizele „Bu-
cu rie în duhul păcii” și „Învinge-te pe tine 
însuți”, C.O.S.R. a organizat o tombolă, 
unde fiecare din cei prezenți a primit câte 
un premiu. Atât participanții la concurs cât 
și organizatori au vizionat următoarele fil-
me cu tematică olimpică: „Terra Olimpia”,  
„Lauri Olimpici” precum și „Așa i-am cu-
noscut” – documentar dedicat personalită-
ților olimpice.

Pe 23 iunie, dată la care se celebrează Ziua 
Olimpică la nivel internațional, la prima oră 
a dimineții, 29 de bicicliști s-au înregistrat 
pentru tradiționala cursă de velomaraton 
care se desfășoară pe o distanță de 46 km de 
la Brașov la Șirnea. 

Peste 300 de iubitori de sport de toate vâr-
stele au venit la Șirnea pentru a participa la 
Crosul „Ziua Olimpică”. În funcție de cate-
goria de vârstă, aceștia au parcurs distanțe 
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diferite, startul fiind dat de la „Monumentul 
Eroilor”. Dl Mihai Covaliu (președinte-
le C.O.S.R. și medaliat cu aur la Jocurile 
Olimpice de la Sydney din 2000 la scrimă) 
și dna Maricica Puică (medaliată cu aur la 
3.000 m și cu bronz la 1.500m, în cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 
1984) au fost invitații speciali ai acestui 
eveniment și i-au întâmpinat pe alergători 
și velomaratoniști, la finalul cursei, oferin-
du-le medalii și diplome „Olympic Day”.

După întrecerile sportive a avut loc ceremo-
nialul olimpic. Aprinderea Flăcării Olimpice 
la Muzeul „Nicolae Frunteș” și spectacolul 
oferit de cinci vestale îmbracate în albastru, 
galben, negru, verde și roșu (culorile celor 
cinci cercuri olimpice), au adus pe Arena 
Olimpică din Șirnea crâmpeie din atmos-
fera unor străvechi întreceri olimpice, iar 
programele artistice susținute de ansamblul 
,,Eftimos” al comunității elene din Brașov si 
ansamblurile folclorice ale Școlii Generale 
Poiana Mărului și Astra Junior Săcele au în-
veselit asistența.

C.O.S.R. a oferit 30 de premii ocupanților 
primelor trei locuri la toate cele cinci cate-
gorii de vârstă: 7-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani, 
19-30 ani si Open (+30 ani), atât la feminin 
cât și la masculin. În cadrul unei festivi-
tăți de premiere care a avut loc la Căminul 
Cultural din Șirnea, cei care au urcat pe 
podium au fost recompensați cu premii de 
către dl Mihai Covaliu și dna Maricia Puică. 
Școlile participante au primit câte un set 
de badminton (patru rachete, doi fluturași 
și un fileu cu sistem de fixare), ca suport 
didactic pentru orele de educație fizică și 
sport.

Șirnea, primul sat turistic din România, este 
un loc de poveste unde participanții la aces-
te acțiuni pline de originalitate și energie 
celebrează spiritul olimpic într-o atmosferă 
relaxată și prietenoasă, respectând valorile 
fundamentale ale Olimpismului: excelența, 
prietenia și fair-play-ul.
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Concursuri tradiţionale

Concursul național de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

Concursul național de literatură 
și jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play”

Lucrări laureate la faza națională 
„Un Condei numit Fair-Play”
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Concursul național de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”



CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. în parteneriat 
cu M.E.N., cu sprijinul Solidarității 
Olimpice – departament din cadrul 
Comitetului Internațional Olimpic.

CE:
Concurs național de arte plastice 
menit să promoveze spiritul și 
valorile Olimpismului în rândul 
tinerelor 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 3 noiembrie, Sala Amfiteatru din 
sediul Casei Olimpice a găzduit Gala 
laureaților a celei de-a XXV-a ediții.

REZULTATE:
1.034 de lucrări calificate la faza 
națională din 152 de unităţi din 
învăţământul preuniversitar 
– grădiniţe, şcoli primare şi 
gimnaziale, licee şi colegii provenite 
din 30 de județe.
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Concursul național de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

„Frumusețea sportului” - aceasta a fost 
tema aleasă pentru concursul național 
de arte plastice „Jocurile Olimpice în 
imaginația copiilor”, ajuns la cea de-a 
XXV-a ediție, concurs de pictură, grafică și 
desen organizat de către Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român (C.O.S.R.), prin Academia 
Olimpică Română (A.O.R.), în parteneriat 
cu Ministerul Educației Naționale (M.E.N.).

În urma procesului de jurizare derulat la 
nivelul județelor, au fost promovate la faza 
națională 1.034 de lucrări provenite  de la 
152 unități de învățamânt din Municipiul 
București și alte 29 de județe (Alba, Arad, 
Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, 
Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, 
Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, 
Mehedinți, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, 
Sibiu, Suceava, Tulcea și Vaslui), înscrise pe 
trei categorii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani și 
15-18 ani. 

Ca să punctăm câteva aspecte de ordin 
statistic, ediția din acest a avut o participare 
majoritar feminină (trei sferturi din total), 
mai mult de jumătate dintre lucrări au 
fost înscrise la categoria 11-14 ani. După 
Municipiul București, județele cu cele mai 
multe lucrări promovate la nivel național 
au fost Hunedoara și Sibiu, urmate 
îndeaproape de Mehedinți, Covasna și 
Brăila.

Gala laureaților și vernisajul expoziției 
concursului național de arte plastice 
„Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” 
au avut loc vineri, 3 noiembrie, în sala 
Amfiteatru din incinta Casei Olimpice din 
București.

În urma unei atente selecţii şi a deliberărilor 
susţinute, juriul, alcătuit din dl prof. 
Adrian Brăescu - președinte și director al 
Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” 

din București, dna prof. Cornelia Gherlan 
- membru al Uniunii Artiștilor Plastici 
și profesor de educație plastică la Școala 
Gimnazială nr. 54 din București,  dna 
Elena Cioclu – profesor de arte plastice la 
Școala Gimnazială de Artă „Victor Karpis” 
din Giurgiu, dna Elena Stoica - profesor de 
educație plastică la Corbeni (jud. Argeș), 
dna Silvia Drăghicescu – profesor de 
educație plastică și dl Theodor Drăghicescu 
– profesor de educație plastică, a ales cele 
108 lucrări care fac parte din expoziția 
națională, 42 dintre autorii lor fiind distinși 
cu premii și mențiuni, astfel:

CATEGORIA 6-10 ANI

Premiul Special pentru compoziție artistică: 
PETRESCU IULIA, Palatul Național al 
Copiilor, București.  Profesor îndrumător: 
COSMA ALINA ROXANA

Premiul I: RACU IULIANA MIHAELA, 
Palatul Național al Copiilor, București. Pro-
fesor îndrumător: COSMA ALINA ROXANA 

Premiul II: SAMSI MARGARITA, Palatul 
Național al Copiilor, București. Profesor 
îndrumător: COSMA ALINA ROXANA 

Premiul III: FLOREA MAIA, Colegiul 
de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava. 
Profesor îndrumător: ASIMIONESEI 
IULIAN

Mențiune:  VISCAN ARIANA, Liceul de 
arte „Sigismund Toduță”, Deva. Profesor 
în dru  mător: LAC LIGIA

Mențiune: LUȚAI VLAD ANDREI, 
Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, 
Cons tanța. Profesor îndrumător: VĂRĂ-
ȘTEANU MIHAELA
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Mențiune: RAȚĂ DENISA, Clubul Copiilor 
Sector 3, București. Profesor îndrumător:  
GABRIELA AANIȚEI

Mențiune: BRĂTIANU VICTORIA, 
Clubul Copiilor Sector 3, Bucuresti. Profesor 
îndrumător: GABRIELA AANIȚEI

Mențiune: DRĂGUȚU ECATERINA, 
Co le giul de Artă „Ciprian Porumbescu”, 
Suceava. Profesor îndrumător: RUSU 
SADOVEI CAMELIA

Mențiune: ALTMAN LORENA, Colegiul 
Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, 
Deva. Profesor îndrumător: OPRIȚOIU 
CORINA DACIANA

Mențiune: TABARCEA ALEXANDRU, 
Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Su-
ceava. Profesor îndrumător: RUSU SADO-
VEI CAMELIA

Mențiune: TĂNĂSESCU DARIA, Palatul 
Co piilor, Tulcea. Profesor îndrumător: 
MIHAILOV ALINA

Mențiune: LUCACI ROBERT ALE XAN-
DRU, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, 
Deva. Profesor îndrumător: MAGDA IOA-
NA LIANA

Men țiune: FLUERAȘU SOFIA, Pa la tul 
Copiilor, Craiova. Profesor în dru  mător: 
BOBOC VALENTIN

CATEGORIA 11-14 ANI

Premiul Special pentru fantezie și culoare: 
RĂSCOL DARIA-MARIA, Școala Gim-
na zială „Gheorghe Tătărăscu”, Târgu Jiu. 
Profesor îndrumător: NOROCEA RODICA 
ELENA

Premiul I: STAVĂR BEATRICE, Colegiul 
Național de Arte „Regina Maria”, Constanța. 
Profesor îndrumător: LUȚAI MIHAELA

Premiul II: DINCĂ DARIA CRISTIANA, 
Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova. 
Profesori îndrumători: DINCĂ MONICA și 
TRUȘCĂ CLAUDIA
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Premiul III: DRĂGHICI ȘTEFANIA, 
Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu”, 
Târgu Jiu. Profesor îndrumător: NOROCEA 
RODICA ELENA

Mențiune: ADUMITROAIE ANNA ROC-
SA NA, Liceul de Artă „Ștefan Luchian, 
Bo to șani. Profesor îndrumător: GORDAȘ-
DOLHESCU GENOVEVA

Mențiune: ARIMIA ANDREEA, Școala 
Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu” , Târgu 
Jiu. Profesor îndrumător: NOROCEA 
RODICA ELENA

Mențiune: KNEZEVIC ALEXANDAR, 
Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Deva. 
Profesor îndrumător: NEALCOȘ ALINA

Mențiune: BUȚU DENISA MIHAELA, 
Școala Gimnazială nr. 11, Botoșani. Profesor 
îndrumător: GAVRIL ALINA SIMONA

Mențiune: VUȚĂ DARIAN 
ALESSANDRO, Școala Gimnazială nr. 
194,  București. Profesor îndrumător: 
HONDREA OANA

Mențiune: AVELOIU DIANA, Liceul 
cu Program Sportiv, Târgu Jiu. Profesor 
îndrumător: NOROCEA RODICA ELENA

Mențiune: RASOVEANU RALUCA, Li-
ceul cu Program Sportiv, Târgu Jiu. Profesor 
îndrumător: NOROCEA RODICA ELENA

Mențiune: NANĂU PAULA, Liceul de 
Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, București. 
Profesor îndrumător: STREINU IOANA

Mențiune: ENE AIDA, Școala Gimnazială 
nr. 190, București. Profesor îndrumător: 
TĂNASE FLORICA

Mențiune: PARASCHIVESCU 
ANTONIA, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, 
Craiova. Profesori îndrumători: MĂRGELU 
LIDIA și TRUȘCĂ CLAUDIA

CATEGORIA 15-18 ANI

Premiul Special pentru semnificația 
mesajului: RADU SOFICA, Liceul Greco-
Cato lic „Timotei Cipariu”, București. Pro fe-
sori îndrumători: IȚCOU LAURA și GUDEA 
GABRIEL

Premiul I: ROMAN GABRIEL, Colegiul 
de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava. 
Profesor îndrumător: CEICĂ LOREDANA

Premiul II: CHIOIBAȘ CONSTANTIN, 
Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, 
București. Profesor îndrumător:  PETCU 
CHIOIBAȘ MARIEA

Premiul III: JIANU ANDREEA, Liceul 
cu Program Sportiv, Târgu Jiu. Profesor 
îndrumător: NOROCEA RODICA ELENA

Mențiune: BEDO BARBARA, Liceul 
Teoretic „Mikes Kelemen”, Sfântu Gheorghe. 
Profesor îndrumător: HASZMANN JULIA 
REKA

Mențiune: DINCU ADRIANA, Colegiul 
Național de Arte „Regina Maria”,  Constanța. 
Profesor îndrumător: BĂLUȚĂ LORETTA

Mențiune: NIKOLOV ELIDA MARIA, 
Liceul de Arte „Marin Sorescu”,  Craiova. 
Profesor îndrumător: PREDA ION

Mențiune: PENTELESCU CODRUȚA, 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, 
Botoșani. Profesor îndrumător: BOTEZATU 
LOREDANA MARIANA

Mențiune: ANGHEL ADRIAN 
GABRIEL, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, 
Craiova. Profesor îndrumător: DINCĂ 
CRISTIAN

Mențiune: NICULĂIȚ INGRID IULIA, 
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, 
București. Profesor îndrumător: PĂVĂLOIU 
ANIELA
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Mențiune: BERAR FLORIN, Liceul 
Tehnologic „Petru Maior”, Reghin. Profesor 
îndrumător: CSUPAN EDUARD

Mențiune: VASILESCU LIVIA, Clubul 
Copiilor Sector 3, București. Profesor 
îndrumător: AANIȚEI GABRIELA

Mențiune: SUCIU ROXANA, Liceul 
Teoretic „Axente Sever”, Mediaș. Profesor 
îndrumător: ZAHARIA DAN

Mențiune: MALANCĂ GEANINA, Liceul 
de Artă „Ștefan Luchian”, Botoșani. Profesor 
îndrumător: ANDRUȘCĂ Ciprian

Laureații au primit diplome și premii 
constând în materiale specifice artelor 
plastice, respectiv albume de artă și seturi 
de pictură.

Participanții la festivitatea de premiere 
s-au bucurat de prezența membrilor 
juriului, a medaliatelor olimpice Violeta 
Beclea Szekely și Ionela Tîrlea, precum și 
a unor personalități ale vieții sportive și 
culturale. Lor li s-au alăturat reprezentanți 
ai Ministerului Tineretului și Sportului, 
ai Consiliului de conducere al A.O.R. și 
voluntari ai A.O.R.: Ana Maria Șintie 
(consilier în cadrul ministerului), Răzvan 
Călugăreanu (inspector de educație fizică 

și sport în cadrul Inspectoratului Școlar 
al Municipiului București și secretar al 
filialei A.O.R. București Sector 2), Arthur 
Hoffmann (director onorific al A.O.R.), 
Anita Sterea (membru în Consiliul de 
conducere al A.O.R.), Dorin Stoican 
(profesor de educație fizică și sport, director 
al filialei A.O.R. București Sector 1), Laura 
Ițcou (profesor de educație fizică și sport, 
secretar al filialei A.O.R. București Sector 
1), Doina Sotiriu (profesor de educație fizică 
și sport, secretar al filialei A.O.R. București 
Sector 4).

Esteticul și frumosul din lucrările premiate 
au fost completate armonios cu măiestria 
artistică a elevilor de la Școala Gimnazială 
de Arte nr. 1 „Iosif Sava” din București: 
Aida Popa, Mara Țânțăreanu Mircea, 
Ștefan Iordachi, Daria Vasile, Irina Mateș, 
pregătiți sub îndrumarea profesorilor Ane 
Marie Paladi, Olivia Vieru, Cristian Dobre 
și acompaniați la pian de profesorii Raluca 
Iordachi și Tiberiu Chirănuș.

Față de ediția precedentă, numărul 
lucrărilor înscrise în concurs a fost net 
superior, fapt care demonstrează interesul 
profesorilor îndrumători și sprijinul pe care 
îl oferă copiilor, încurajați să-și dezvolte 
capacitatea de a crea și de a se exprima prin 
desen. 



Concursul național de literatură și 
jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play”



CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. în parteneriat 
cu M.E.N., cu sprijinul Solidarității 
Olimpice – departament din cadrul 
Comitetului Internațional Olimpic.

CE:
Concurs național de literatură și 
jurnalism sportiv dedicat elevilor 
din şcoli şi licee, din unităţile de 
învăţământ artistic şi sportiv. Se 
acordă 73 de premii la trei categorii 
de vârstă (7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 
ani) la secțiunile: poezie, proză și 
cronică-reportaj sportiv, plus un 
premiu special acordat unui sportiv 
legitimat la un club sportiv.

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

UNDE:
pe 10 noiembrie, Sala Amfiteatru din 
sediul Casei Olimpice a găzduit Gala 
laureaților a celei de-a XVII-a ediții.

REZULTATE:
337 de lucrări calificate la faza 
națională din 107 unități din 
învăţământul preuniversitar 
– grădiniţe, şcoli primare şi 
gimnaziale, licee şi colegii provenite 
din 23 de județe.
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Concursul național de literatură și 
jurnalism sportiv „Un Condei numit Fair-Play”

Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice 
din București s-a dovedit a fi neîncăpătoare 
pentru participanții la Gala laureaților celei 
de-a XVII-a ediții a Concursului național de 
literatură și jurnalism sportiv „Un Condei 
numit Fair-Play” care a avut loc în data de 
10 noiembrie.

Concursul organizat de către Comitetul 
Olimpic si Sportiv Roman (C.O.S.R.) prin 
Academia Olimpica Română (A.O.R.), în 
parteneriat cu Ministerul Educației Națio-
nale (M.E.N.), prin Inspectoratele Școlare 
Județene este dedicat elevilor din clasele 
I-XII  și  se  desfășoară pe trei categorii de 
vârstă (7-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani) la sec-
țiunile „poezie”, „proză” și „cronică-reportaj 
sportiv”, pentru fiecare dintre acestea fiind 
acordate un premiu I, un premiu II, un pre-
miu III și cinci mențiuni.

La faza națională s-au calificat 337 de lu-
crări provenite din Municipiul București și 
alte 22 de județe: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Constanța, Dâmbovița, 
Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, 
Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, 
Neamț, Sălaj, Suceava, Teleorman, Tulcea 
și Vaslui. La Gala laureaților au fost pre-
miați 73 de elevi și 65 de profesori îndru-
mători, din 107 unități de învățământ, ale 
căror creații au trecut de jurizarea efectuată 
la nivel județean.

 Și în acest an, juriul a fost prezidat de  prof. 
dr. Mina-Maria Rusu, inspector general de 
limba și literatura română în cadrul Mi-
nisterul Educației Naționale, și i-a avut în 
componență pe profesor Mariana Cheroi 
(Școala Generală nr. 56 din București), Ale-
xandra Mocanu (profesor de limba și litera-
tura română  la Colegiul Național „Alexan-
dru Ioan Cuza” din Alexandria și inspector 
de specialitate la Inspectoratul Școlar Jude-
țean Teleorman), Ștefania Vasilica Dumini-
că (profesor la Școala Gimnazială „Prof. Ion 

Vișoiu” din Chitila), Rori Maria Gheorghi-
șor (profesor la Școala Gimnazială „Prof. 
Ion Vișoiu” din Chitila)  și  Sorin Marian 
Rusu (jurnalist sportiv la TV Digi Sport).

Toți laureații au primit din partea Comite-
tului Olimpic și Sportiv Român diplome de 
merit și premii constând în cărți – apariții 
editoriale de ultimă oră adecvate vârstei 
fiecăruia. Profesorii îndrumători au fost și 
ei recompensați cu diplome și materiale in-
scripționate cu însemnele olimpice.

Premiile au fost oferite de Mihai Covaliu – 
președintele C.O.S.R., George Boroi – se-
cretarul general al C.O.S.R., Irina Deleanu - 
membru în Comitetul Executiv al C.O.S.R., 
medaliatele olimpice Ionela Tîrlea și Violeta 
Beclea Szekely, Arthur Hoffmann – director 
onorific al A.O.R., Răzvan Călugăreanu - in-
spector de educație fizică și sport în cadrul 
Inspectoratului Școlar al Municipiului Bu-
curești și secretar al filialei A.O.R. București 
Sector 2 și Dorin Stoican – director al filialei 
A.O.R. București Sector 1. La eveniment au 
fost prezente și alte personalități ale lumii 
sportive și culturale românești.

Mihai Covaliu i-a felicitat pe toți câștigătorii 
și participanții la ediția din acest an a con-
cursului „Un Condei numit Fair-Play”. „Arta 
scrisului este un factor foarte important în 
viața socială a unei nații și cred că această 
armă o vom folosi pentru a-i educa pe cei ti-
neri, pentru a-i învăța lucrurile trainice, de 
calitate, care au valoare și consistență, iar eu 
spun că plecăm cu dreptul într-un domeniu 
în care se poate face performanță. Este foarte 
important să câștigi o competiție  pentru 
că pe lângă premiu, câștigi ceva ce nu poți 
cuantifica și anume experiența de competiție 
care te ajută pe tot parcursul vieții indiferent 
de domeniul în care vei vrea să obții perfor-
manțe. Vă felicit pe toți cei care ați câștigat 
astăzi, pe cei care au participat la această edi-
ție și la cele anterioare, și pe toți cei care vă 
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ajută și vă sprijină să vă puneți în valoare ide-
ile și gândurile”, a spus președintele C.O.S.R.

În urma aprecierilor membrilor ju-
riului a rezultat următoarea ierarhie:

Secțiunea „Poezie”, 
Categoria 7-10 ani

Premiul I: CISMARU  THEODOR 
ALEXE, Colegiul Național „Frații Buzești”, 
Craiova. Profesori îndru mă tori: POPESCU 
SIMONA și BURCEA ADELA

Premiul II: MOLDOVAN ALEXAN-
DRA-ANA, Liceul Tehnologic Le chin ța, 
jud. Bistrița-Năsăud. Profe sor îndrumător: 
ILIUȚĂ CEZAR-ADRIAN

Premiul III: IORDACHE IUSTIN, 
Școa la Gimnazială nr. 197, București. Pro-
fesor îndrumător: IORDACHE ELISABETA

Mențiune: TOMA IUSTIN DANIEL, 
Școala Gimnazială nr. 197, București. Pro-
fesor îndrumător: IORDACHE ELISABETA

Mențiune: ȘTEFAN LAVINIA, Liceul 
de Arte „Marin Sorescu”, Craiova. Profesori 
îndrumători: POPA ALUNIȚA și TRUȘCĂ 
CLAUDIA

Mențiune: SIMIONCA DAVID, Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș. 
Profesor îndrumător: MORARIU CRINA

Mențiune: MUNTEANU EVA-ALE-
XANDRA, Colegiul Național Pedagogic 
„Regina Maria”, Deva. Profesor îndrumător: 
CUCĂILĂ IOANA

Mențiune: DELEAN VERONICA, Cole-
giul Tehnic „Transilvania”, Deva. Profesor 
îndrumător: DELEAN LAVINIA AURORA

Secțiunea „Poezie”, 
Categoria 11-14 ani

Premiul I: DINCĂ DARIA CRISTIA-
NA, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craio-
va. Profesori îndrumători: ENEA GELA și 
TRUȘCĂ CLAUDIA
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Premiul II: GEORGESCU IRINA–MA-
RIA, Școala Gimnazială „Traian”, Craiova. 
Profesor îndrumător: TOMA DANIELA

Premiul III: BARBU DARIA MARIA, 
Colegiul Național „Frații  Buzești”, Craiova. 
Profesori îndrumători: CISMARU MARIA 
CRINA și NOTREȚU MIHAELA

Mențiune: JURCAN THEA, Școala Gim-
nazială nr. 1, Bistrița. Profesor îndrumător: 
HĂDĂRĂU CRISTINA

Mențiune: MONDOC RALUCA, Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu”, Pitești. Pro-
fesor îndrumător: DOVLEAC MANUELA 
ELENA

Mențiune: MATEI CRINA, Liceul Teh-
nologic Feldru, jud. Bistrița-Năsăud. Pro-
fesor îndrumător: SUIA ADELA–SIMONA

Mențiune: IONICĂ ANDA-MARIA, 
Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova. 
Profesori îndrumători: ELENA MARINA și 
CISMARU MARIA CRINA

Mențiune: BEȘUȚI ANA, Liceul Teh-
nologic Feldru, jud. Bistrița-Năsăud. 
Profesor îndrumător: SUIA ADE-
LA-SIMONA

Secțiunea „Poezie”, 
categoria 15-18 ani

Premiul I: VLAD ANDRADA FLORI-
NA, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, 
Deva. Profesor îndrumător: VLAD ADRI-
ANA

Premiul II: APUCĂLOAIEI MIHAE-
LA, Liceul „Vasile Conta”, Târgu Neamț. 
Profesor îndrumător: ROMAN IOAN-RO-
MEO

Premiul III: URZICEANU ANDREEA 
MĂDĂLINA, Colegiul Național „Carol I”, 
Craiova. Profesor îndrumător: UNGUREA-
NU PETRUȚA CRISTINA

Mențiune: TOSCA ADELINA FLO-
RENA, Colegiul Național „Zinca Golescu”, 
Pitești. Profesor îndrumător: ZGREABĂN 
EUGENIA

Mențiune: TICĂ CONSTANTIN, Cole-
giul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, 
Craiova. Profesor îndrumător: PÎRVU SI-
MONA-ELENA

Mențiune: NIȚU VALENTIN, Liceul 
Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești, 
jud. Giurgiu. Profesor îndrumător: SLAM-
NA MELANIA

Mențiune: ILIUȚĂ ADINA, Liceul Teo-
retic „Constantin  Brâncoveanu”, Dăbuleni, 
jud. Dolj. Profesor îndrumător: ZARIA ALI-
NA-MARIANA

Mențiune: SÂRBU ȘTEFANIA, Colegiul 
„Mihai Viteazul”, Bumbești Jiu. Profesor în-
drumător: MUNTEANU ROXANA

Secțiunea „Proză”, 
categoria 7-10 ani

Premiul I: MANEA ADRIAN ALE-
XANDRU, Colegiul Tehnic „Transilva-
nia”, Deva. Profesor îndrumător: MANEA 
RALUCA-ELENA

Premiul II: STOICA PETRU, Școala 
Gimnazială nr. 197, București. Profesor 
îndrumător: STĂNCULEA GEORGETA

Premiul III: VLADIMIRESCU AN-
DREI, Colegiul Tehnic Energetic „Drago-
mir Hurmuzescu”, Deva. Profesor în-
drumător: OPRIȚOIU CORINA DACIANA

Mențiune: FOTEA MAXIM RALU-
CA-GEORGIANA, Școala Gimnazială 
„Nicolae Buleu”, Mărgineni. Profesor în-
drumător: APETREI LUCIA MIHAELA

Mențiune: DREANA KAYLA ADRI-
ELA, Școala Gimnazială „Oltea Doamna”, 
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Oradea. Profesor îndrumător: FECHETE 
RODICA

Mențiune: DIACONU TEA MARIA, 
Școala Gimnazială „Oltea Doamna”, Oradea. 
Profesor îndrumător: CIARNĂU ROMELIA

Mențiune: NEGREA LUCIA, Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș. 
Profesor îndrumător: MORARIU CRINA

Mențiune: BUȘOI ANA MARIA, Școa-
la Gimnazială „N.B.Locusteanu”, comuna 
Leu, jud. Dolj. Profesor îndrumător: ONEA 
ANDREI

Secțiunea „Proză”, 
categoria 11-14 ani

Premiul I: BĂLUȚĂ BIANCA IOANA, 
Liceul „Ion Creangă”, Tulcea. Profesor în-
drumător: MATEI ANA-GABRIELA

Premiul II: ZOICA ANDRA, Liceul Te-
oretic „Lucian Blaga”, Oradea. Profesor în-
drumător: TREMPE IOANA

Premiul III: FULOP KRISZTINA, Co-
legiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmu-
zescu”, Deva. Profesor îndrumător: TRIPA 
FELICIA

Mențiune: NISTOR TEODORA, Școala 
Gim nazială „Alexandru Ioan Cuza”, Bacău. 
Pro fesor îndrumător: MANOLACHI IONELA

Mențiune: POPESCU MARIA, Școala 
Gimnazială „Zaharia Stancu”, Roșiorii de 
Vede. Profesor îndrumător: POPESCU TA-
TIANA

Mențiune: MUTU MARIA-ALEXAN-
DRA, Școala Gimnazială „Sfântul Dumi-
tru”, Craiova. Profesor îndrumător: DOJAN  
STELA

Mențiune: CRIȘAN TANIA ALEXAN-
DRA, Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, 
Zalău. Profesor îndrumător: IACOB DIANA 
LAURA

Mențiune: CARP ALEXANDRA-AN-
DREEA, Școala Gimnazială nr. 2, 
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București.  Profesor îndrumător: CON-
DRACHE GABRIELA

Secțiunea „Proză”, 
categoria 15-18 ani

Premiul I: COTEȚ-ȘERBAN GEOR-
GIANA, Liceul Teoretic „Constantin Brân-
coveanu”, Dăbuleni. Profesor îndrumător: 
ZARIA ALINA-MARIANA

Premiul II: SMĂRĂNDESCU IOANA, 
Palatul Copiilor, Pitești. Profesor îndru mă-
tor: MARINEAȚĂ SIMONA

Premiul III: GHEORGHIU IULIANA, 
Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși. Profe-
sor îndrumător: GHIȚĂ-ENACHE STELA

Mențiune: TUDUCE KARINA-ALE-
XANDRA, Colegiul Național „Avram Ian-
cu”, Ștei, jud. Bihor. Profesor îndrumător: 
PORDEA IOANA

Mențiune: BURUIANĂ DENISA 
GEANINA, Liceul Teoretic „Mihai Emi-
nescu”, Bârlad. Profesor îndrumător: DO-
BREA GABRIELA-GEANINA

Mențiune: FADEI DANIELA, Colegiul 
Național „Roman-Vodă”, Roman. Profesor 
îndrumător: NACU ANDA

Mențiune: IVANOVICI ANDREI, Liceul 
Teo retic „George Călinescu”, Constanța. 
Pro fesor îndrumător: POPA CRISTINA

Mențiune: BĂLĂȘESCU ELENA 
MĂDĂLINA, Liceul Teoretic „Iulia Zam-
firescu”, Mioveni. Profesor îndrumător: 
VRÎN CEANU GEORGIANA

Secțiunea 
„Cronică-Reportaj sportiv”, 

categoria 7-10 ani

Premiul I: POLEAC HANA, Colegiul 
Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, 

Deva. Profesor îndrumător: OPRIȚOIU CO-
RINA DACIANA

Premiul II: ISACOVICI IULIA-MA-
RIA, Școala Gimnazială „Traian” Pitești. 
Profesor îndrumător: ISACOVICI GABRI-
ELA

Premiul III: ILIE DIANA MARIA, Cole-
giul Tehnic „Transilvania”, Deva. Profesori 
îndrumători: EDU LUMINIȚA și MANE 
IRINA

Mențiune: ROMCIOIU MARA COS-
MINA, Colegiul Național Pedagogic „Re-
gina Maria”, Deva. Profesor îndrumător: 
JURJA ROMELIA

Mențiune: ONOFREI GABRIELA, 
Școa la Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, 
Bârlad. Profesor îndrumător: PORUMB 
MARIA

Mențiune: TUDOR DARIA, Școala Gim-
nazială „N.B.Locusteanu”, comuna Leu, jud. 
Dolj. Profesor îndrumător: ONEA MARIA

Mențiune: GHEORGHIU NICHOLAS, 
Școala Gimnazială „Stroe S. Belloescu”, 
Bârlad. Profesor îndrumător: PORUMB 
MARIA

Mențiune: PODAR MARIA, Școala Gim-
nazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș. 
Profesor îndrumător: MORARIU CRINA

Secțiunea 
„Cronică-Reportaj sportiv”, 

categoria 11-14 ani

Premiul I: FLOREA TEODORA, Școa-
la Gimnazială nr. 7, Alexandria. Profesor 
îndrumător: GHEORGHE-MITREA LIGIA

Premiul II: NICULA CĂTĂLIN-FLO-
RIAN, Școala Gimnazială nr. 2, București. 
Profesor îndrumător: CONDRACHE GA-
BRIELA
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Premiul III: IORDACHE MARIA-IAS-
MIN, Școala Gimnazială nr. 2, București. 
Profesor îndrumător: CONDRACHE GA-
BRIELA

Mențiune: ȘUTEU DARIUS, Colegiul 
Tehnic „Transilvania”, Deva. Profesor în-
drumător: MANEA RALUCA

Mențiune: OLTEANU MARIA-VA-
LENTINA, Școala Gimnazială „Mircea Eli-
ade”, Craiova. Profesor îndrumător: GHIȚĂ 
OTILIA

Mențiune: HARALAMBIE MI-
HAI-CRISTIAN, Școala Gimnazială nr. 
2, București. Profesor îndrumător: CON-
DRACHE GABRIELA

Mențiune: RIZEA ADRIANA, Școala 
Gimnazială „Alexandru Colfescu”, Alexan-
dria. Profesor îndrumător: BOBOC MIRE-
LA

Mențiune: UNGUREANU GEORGE, 
Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, 
Câmpulung. Profesor îndrumător: BANU 
GABRIELA

Secțiunea „Cronică-Repor-
taj sportiv” 

categoria 15-18 ani

Premiul I: BOT CRISTINA, Liceul Te-
oretic „Spiru Haret”, Moinești, jud. Bacău. 
Profesor îndrumător: CĂZĂNEL ADRIANA

Premiul II: BADEA IULIA-CAMELIA, 
Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova. 
Profesori îndrumători: ELENA MARINA și 
SIMON AURA

Premiul III: TOTH KRISZTINA, Co-
legiul Național „Marton Aron”, Miercurea 

Ciuc. Profesor îndrumător: GYORGY GEZA 
ARPAD

Mențiune: MURGĂȘANU PERSI-
DA-ADINA, Liceul Tehnologic „Horia 
Vintilă”, Segarcea, jud. Dolj. Profesor în-
drumător: VIDA CLAUDIA-LUCIA

Mențiune: STOIAN ROXANA, Liceul de 
Arte „Marin Sorescu”, Craiova. Profesori în-
drumători: ENEA GELA și GRIGORESCU 
IONEL

Mențiune: RADU CAMELIA, Liceul Te-
oretic „Ion Creangă”, Tulcea. Profesor în-
drumător: MATEI ANA-GABRIELA

Mențiune: DURUȘ OANA, Colegiul 
Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare. Pro-
fesor îndrumător: MUNTEAN DELIA

Mențiune: MUNTEANU ALEXAND-
RU, Colegiul Național „Roman-Vodă”, Ro-
man. Profesor îndrumător: NACU ANDA

Premiul special acordat unui participant 
legitimat la un Club Sportiv, care a obținut 
performanțe sportive, indiferent de catego-
ria de vârstă la care a participat, i-a revenit 
elevei TĂNASĂ DIANA-ALEXANDRA 
de la Liceul cu Program Sportiv, Bistrița. 
Profesor îndrumător: DEDEAN NICULINA.

Elevii Școlii Gimnaziale de Muzică „Iosif 
Sava” din București au fost protagoniștii 
momentelor artistice prezentate în timpul 
evenimentului. Micuții elevi din Corul „Gre-
ierașul”, condus de dna profesor Daniela 
Tudorancescu, au încântat asistența și au 
smuls ropote de aplauze. Sub îndrumarea 
profesorilor Maria Cosma și Cristian Dobre, 
reprizele muzicale susținute de elevele Că-
tălina Mihalache, Mara Pripon și Ana Miru-
na Stavri au oferit un spectacol emoționant 
și atractiv pentru toți cei prezenți.
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Lucrări laureate la faza națională 
„Un Condei numit Fair-Play”

CRONICĂ-REPORTAJ SPORTIV  
Categoria 7-10 ani – PREMIUL I 

Elev: Poleac Hana 
Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, 

Deva 
Profesor îndrumător: Oprițoiu Corina Daciana

POINT, SET, MATCH: 
ONESTITATEA ÎNVINGE!

Ne pregătim de campionatul județean de 
minivolei care se va desfășura în 20 iunie. 
Echipele au în componența lor jucătoare de 
doisprezece ani. Eu sunt singura care am 
fost selectată să joc împreună cu ele, deși 
încă nu am împlinit zece ani. Antrenorul 
meu a văzut în mine o viitoare jucătoare de 
elită. Moștenesc aceste calități sportive de 
la mama mea, care în tinerețe a practicat 
volei de performanță. Sunt foarte mândră 
de acest lucru, și tocmai de aceea muncesc 
mult ca să nu-mi dezamăgesc profesorul și 
colegele coechipiere.

Fiecare antrenament, deși e solicitant, ne 
unește tot mai mult. Muncim toate, foarte 
mult. Mai întâi dăm câteva pase, apoi înce-
pem să ne facem încălzirea. Imediat după 
ce ne-am încălzit, ne facem exercițiile. Unul 
dintre exerciții, care mie îmi place foarte 
mult, este să facem preluarea în coșul de 
baschet, apoi să ne facem elanul și să sărim 
cât de sus putem pentru blocaj. În fiecare zi, 
încerc să mă autodepășesc, pentru că sunt 
cea mai mică dintre fete. Laudele nu conte-
nesc să apară din partea antrenorului meu 
care vede progresul meu zilnic și încearcă să 
mă motiveze.

Nu mai este mult timp până la cantona-
ment. De aceea, noi ne antrenăm foarte in-
tens: chiar și de două ori într-o zi - diminea-
ța de la ora zece și seara, de la ora 17.

În ultimele două săptămâni înainte de 
cantonament am început să jucăm și în 
teren, patru la patru.

În sfârșit vine ziua cea mare. Eu și fetele 
avem foarte mari emoții. Ne-am făcut ba-
gajul și au pornit către Petroșani. Antreno-
rul ne susține de fiecare dată, încercând să 
alunge temerile noastre și să ne explice că 
trebuie să fim concentrate pe detaliile teh-
nice din teren. Numai așa vom putea să ne 
depășim adversarele.

Fetele și-au luat echipamentul și au așteptat 
nerăbdătoare să dea tot ce pot în teren.

Primul joc a fost cu echipa din Brad. Deși 
partida părea aproape pierdută pentru noi, 
în ultimele minute ne-am mobilizat și am 
reușit să egalăm. Ba chiar am reușit să pre-
luăm conducerea, în cele două minute de 
prelungiri. Eram cât se poate de fericite de 
reușita noastră. Echipa s-a dovedit și acum 
la înălțime. Dovedeam, din nou, dacă mai 
era cazul că suntem invincibile.

Următorul joc se juca între alte două echipe 
considerate foarte bune: Petroșani și Orăș-
tie. La început, scorul era destul de echili-
brat, dar apoi echipa fetelor din Orăștie s-a 
coordonat foarte bine și a reușit să câștige 
detașat, la ultimul set, cu 15 la 13.

A urmat apoi finala mică, dintre echipa din 
Brad și cea din Petroșani. „Bradul” conduce 
în momentul acesta cu două seturi. Petro-
șani nu se lasă așa de ușor învinși, se con-
centrează și încet-încet, încep să recupereze. 
Scorul e acum 20 la 20. Bradul a mai făcut 
încă cinci puncte și au câștigat. S-au clasat 
pe locul al treilea.

Finala mare s-a jucat între cele mai bune 
două echipe: Deva și Orăștie.

Din tribune, ne aclamau puținii susținători 
pe care îi aveam. A fost un meci foarte con-
troversat și foarte strâns. Cele întâmplate 
îmi vor rămâne mult timp în memorie. Me-
ciul s-a jucat cinci seturi. Scorul era egal: 
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14 la 14. Ultimele minute cele mai impor-
tante ale jocului... Era momentul decisiv: 
ori câștigăm, ori suntem învinse. Echipa 
care reușea să înscrie câștiga trofeul. Fiind 
la servire, echipa adversă reușește să pase-
ze mingea peste fileu, dar a fost aut. În acel 
moment important a intervenit antrenorul 
acestora, care a încercat să-l convingă pe 
arbitru că una din jucătoarele Devei a atins 
mingea cu piciorul. Degeaba a încercat 
sportiva care servise, coechipiera mea, că 
nu așa s-a întâmplat. Neavând nici o dovadă 
asupra celor întâmplate, arbitrul l-a crezut 
pe antrenorul fetelor. A acordat punctul fe-
telor din echipa Orăștiei, spre dezamăgirea 
noastră. După multe discuții aprinse, la fi-
nalul jocului, acceptăm înfrângerea, deși 
acolo, undeva, știam că este vorba de un 
mare neadevăr. Totuși, fair-play-ul, trebuie 
să primeze la astfel de competiții.

Ceea ce a urmat a fost de neuitat: la premie-
rea care a avut loc, antrenorul cu pricina, 
simțindu-se vinovat, a hotărât să acorde 
medaliile lor (cele de aur) echipei care, de 
altfel, era îndreptățită să le câștige – echipei 
noastre.

Iată cum, după multă strădanie și coordo-
nare în cadrul echipei, ni s-a făcut dreptate. 
Experiența aceasta a fost o dovadă în plus 
că fair-play-ul este foarte important într-o 
com petiție. Frumusețea sportului constă 
toc mai în acest fair-play.

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

Elev: Isacovici Iulia-Maria 
Școala Gimnazială „Traian”, Pitești 

Profesor îndrumător: Isacovici Gabriela

VIAȚĂ DE SPORTIV

Au trecut câțiva ani de când am început să 
practic tenisul de câmp, dar și acum îmi 
amintesc cum o mogâldeață mică, de numai 
trei ani, a reușit să treacă mingea peste fileu 
din prima încercare, chiar am lovit pe cine-
va, căci nimeni nu se aștepta.

În jurul vârstei de șapte ani am participat 
la prima competiție oficială: un meci, care 
a durat trei ore și jumătate, așa încât am 
stricat programul zilei respective, având o 
adversară cu aproape trei ani mai mare de-
cât mine. Au urmat câteva meciuri pierdute 
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în trei seturi, până când într-un turneu am 
ajuns în semifinală, unde am învins o fată 
de zece ani, eu având opt! Prima mea re-
ușită, prima mea cupă! O fericire care era 
în adâncul sufletului meu, deoarece figura 
mea nu exprima niciun sentiment; colegii, 
antrenorii și părinții crezând, chiar că nu 
știu că s-a încheiat partida...

Au urmat numeroase turnee, m-am bucurat 
de fiecare victorie, am suferit pentru fiecare 
înfrângere. Am descoperit și alte sporturi, 
care au completat pregătirea mea: atletis-
mul și înotul pentru condiție fizică, cât și 
artele marțiale pentru a-mi clădi reflexe 
rapide și spirit de învingător. Am fost fas-
cinată de karate, mi-au schimbat gândirea, 
am învățat să-mi cunosc corpul și să-mi 
folosesc resursele mentale și fizice în toată 
complexitatea lor. Am asudat, am scrâșnit 
din dinți, am pus multă pasiune și doar 
după o jumătate de an am ajuns vicecam-
pioană națională la categoria de zece ani, 
deși eu nu împlinisem nici măcar opt. A fost 
o fericire imensă, pe care nu o mai simțisem 
până atunci, o lume nouă se clădea în ju-
rul meu. Toate aceste sentimente mi-au 
dat aripi pentru a reuși și în tenis și la 
școală în lupta cu cifrele, literele și tainele 
științelor studiate. De câte ori sunt în impas 
mă gândesc la cuvintele de încurajare ale 
antrenorilor mei.

După multă muncă asiduă, după mult timp 
petrecut în sala de sport, pe terenul de te-
nis și totul programat ca de un ceas elvețian 
(timp, alimentație, odihnă, studiu) am ajuns 
să fiu campioană națională la ashihara kara-
te kumite. Simt că o parte din visul meu s-a 
împlinit, deoarece toți antrenorii care m-au 
cunoscut, din diferite discipline sportive, au 
spus că voi fi o mare campionă. Pentru ca 
acest ideal să fie complet, aș fi fericită să urc 
pe podium și la campionatul national de te-
nis, deși sunt convinsă că e destul de greu, 
însă nimic nu mă va face să renunț, așa cum 
nu renunț nici în lupta cu matematica, căci 
am dominat concursurile în ultimii doi ani.

Mă pregătesc pentru lupta cu viața, pentru 
desăvârșirea mea ca individ în societate, 
deși nu știu viitorul pe ce vârf mă va înălța: 
pe cel al bătăliei cu racheta, al măiestriei pe 
suprafața de luptă sau în lumea fascinantă 
a cifrelor...

Devin din ce în ce tot mai sigură, tot mai pu-
ternică și cresc... și cresc...

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

Elev: Ilie Diana Maria 
Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva 

ProfesorI îndrumătorI: Edu Luminița și Mane Irina

OLIMPISMUL 
CA MOD DE VIAȚĂ

Olimpismul este un mod de viață. Spun 
acest lucru, deoarece acum cinci săptămâni 
am participat la Campionatul European de 
karate WUKF la Cluj. Deschiderea festivă 
a fost o experiență unică, fiindcă am defi-
lat prin fața unui public numeros și entu-
ziast și am susținut echipa României ală-
turi de colegii de club care, în același timp, 
sunt prietenii mei. Când am concurat, am 
avut cu siguranță „fluturi în stomac”, dar 
în inimă am simțit sprijinul prietenilor, 
atât al celor prezenți la competiție, cât și al 
celor aflați la sute de kilometri. A fost mi-
nunat să am șansa de a mă afla alături de 
sportivi din întreaga Europă, de a purta 
echipamentul clubului din care fac parte, de 
a scanda numele țării mele și de a asculta cu 
emoție imnul României și pe cel al Uniunii 
Europene. A fost un spectacol inedit și o 
experiență pe care nu o voi uita. Am găsit 
noi sensuri ale atitudinii sportive: fair-play, 
prietenie, pace și nu în ultimul rând, exce-
lență.

Sportul ajută oamenii să fie mai buni, mai 
sănătoși, mai prietenoși, dar nu în ultimul 
rând, aduce pacea în lume. Îmi place tare 
mult să fiu sportivă, chiar dacă uneori dau 
greș sau mă lovesc; câștig experiență, per-
severez și sper că voi ajunge să și excelez. 
Să practici un sport este un dar care te va 
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însoți mereu în viață! Uneori mă gândesc: 
mulți copii și-ar dori să facă un sport, dar 
din diverse motive, acest lucru rămâne un 
vis. Sportul este cel care aduce armonia și 
pacea între trup și suflet. 

Olimpismul poate fi în mai multe feluri: 
poate fi literar, sportiv. De fiecare dată când 
pierzi, câștigi experiență. Pacea în lume este 
foarte importantă, iar sportul este modali-
tate de a o păstra și promova. Să nu uităm 
de simbolul Jocurilor Olimpice, cele cinci 
cercuri ce reprezintă cele cinci continente 
reunite într-o deplină armonie. Cercul, for-
mă geometrică perfectă, exprimă speranța 
oamenilor de a readuce pacea în lume și 
dorința lor de a fi mai buni, de a atinge un 
ideal. Pe lângă faptul că sportul contribuie 
la pacea globală, pot afirma că o aduce și pe 
cea sufletească, interioară. 

Eu recomand cu mare încredere sportul, 
este foarte frumos, îți oferă o atitudine mai 
bună a corpului, a minții și a sufletului! Nu 
degeaba un proverb latin spune Mens sana 
in corpore sano. De asemenea, sportul cre-
ează prietenii pe viață. La diverse compe-
tiții și cantonamente cunoști oameni noi, 
oameni cu suflete frumoase care te impre-
sionează cu modul lor de gândire și care îți 
oferă o altă perspectivă asupra întregii exis-
tențe. Dar să nu uit pe cei care de trei ori pe 
săptămână îmi sunt alături, pe cei cu care 
pot vorbi mereu și în care am încredere: co-
legii de club. Alături de ei învăț nu doar teh-
nici noi ci și cum să fiu o prietenă mai bună. 
Fără prieteni, cine ar mai fi lângă mine în 
momentele grele sau cine m-ar mai încuraja 
la fel de mult? Exact: doar prietenii adevă-
rați o pot face. Nu avem nevoie de mulți pri-
eteni, important e să fie de valoare!

Sportul mai înseamnă și excelență. Îmi do-
resc să fiu mai bună în ceea ce fac, să mă per-
fecționez să mă apropii de ceea ce înseamnă 
a excela, adică să îmi urmez modelele. Căci 
sportul, oricare ar fi acesta, creează modele 
demne de urmat. Dar cât talent și mai ales 
câtă muncă presupune excelența în sport! 

Orele petrecute în sala de antrenament de-
vin un mod de viață; sportivul renunță la 
majoritatea aspectelor sociale ale vieții sale. 
Însă, în momentul în care ești pe podium la 
o competiție importantă, în momentul în 
care ești printre cei mai buni ai sentimen-
te unice și contradictorii, trăiri ce nu pot fi 
numite prin cuvinte. Am simțit cu mândrie 
acest lucru pe pielea mea, la Campionatele 
Naționale de karate de anul acesta, unde 
am obținut medalia de argint. Am fost la 
un pas de cea de aur – am pierdut proba de 
baraj. Acest aspect m-a ambiționat, m-a de-
terminat să îmi doresc mai mult și să am o 
încredere mai mare în propriile forțe. Sunt 
optimistă în ceea ce privește viitorul meu 
sportiv, deoarece sportul este echivalentul 
excelenței, al prieteniei, al păcii și, de ce nu, 
al realizării unui vis. Am citit undeva că ori-
ce vis presupune existența unui visător. Eu 
mă identific cu visătorul care crede cu tărie 
că sportul face lumea mai bună.

CRONICĂ-REPORTAJ SPORTIV 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL I 

Elev: Florea Teodora 
Școala Gimnazială nr. 7, Alexandria 

Profesor îndrumător: Gheorghe-Mitrea Ligia

„DEDIC ACEASTĂ MEDALIE 
TUTUROR ROMÂNILOR!” 

PORTRETUL UNEI ROMÂNCE 
DE 10 – CĂTĂLINA PONOR

De când mă știu, am iubit sportul, în mod 
deosebit, gimnastica, la fel ca majorita-
tea oamenilor, fie ei adulți sau copii. După 
mine, gimnastica este o îmbinare între sport 
și artă, o împletire de grație și frumusețe cu 
exerciții și antrenamente, cu o trudă ieșită 
din comun. Ea presupune multe sacrificii, 
asumate conștient, o continuă luptă cu tine 
însuți. Performanța în gimnastică presupu-
ne un efort permanent de autodepășire, de 
răsturnare a legilor gravitației, de înălțare, 
de zbor...

Gimnastica românească a ocupat, în timp, 
locuri fruntașe în Europa și în lume. Au fost 
momente când echipa noastră de gimnasti-
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că, antrenată de Marta și Bella Karoly, apoi 
de Mariana Bitang, Octavian Belu, Nicolae 
Forminte și alții, a ocupat primele trei lo-
curi, alături de echipe ale S.U.A. și ale Uni-
unii Sovietice/Rusiei, atât la fete, cât și la 
băieți.

Dacă generațiile vârstnice le-au admirat pe 
Nadia Comăneci, Simona Amânar, Lavinia 
Miloșevici, eu o admir pe Cătălina Ponor.

Dar cine este Cătălina Ponor?

Este o fată de 30 de ani, admirată de o lume 
întreagă, atât pentru atributele ei sportive, 
pen tru exercițiile ei, mai ales, cele de la bâr-
nă și sol, cât și grația, frumusețea și ținuta ei.

La numai 4 ani, a început să facă gimnasti-
că. A insistat chiar pe lângă părinții ei să o 
lase la gimnastică. După ce a început școala, 
a îmbinat armonios cursurile școlare cu an-
trenamentele. Acum, după ce au trecut anii 
și ea a devenit o celebritate, le mulțumește 
profesorilor din gimnaziu și din liceu, pentru 
că au fost alături de ea și au înțeles-o mereu, 
trecându-i cu vederea unele întârzieri de la 

ore. Are amintiri frumoase din școală și-și 
amintește cu drag cum colegii ei o rugau să 
facă roata sau câte un flick și-apoi încercau 
și ei. La clubul din Constanța, a cunoscut-o 
pe Simona Amânar, care îi era model.

Acum, când a devenit om în toată firea, îi 
îndeamnă pe părinți să-și lase copiii să facă 
mișcare, cât mai multă mișcare, căci se știe 
că „mintea sănătoasă este într-un corp să-
nătos”. Și-apoi, este mai indicat pentru 
copii sportul decât sedentarismul în fața 
calculatorului. Este bine să fie orientați 
copiii spre gimnastică, deoarece țara are 
nevoie de un viitor asigurat și-n gimnastică. 
Este adevărat că gimnastica este un sport 
dur pentru copii, care presupune disciplină, 
sacrificii, dar cine vrea cu adevărat ceva 
învinge. Dintre celelalte sporturi îi plac 
tenisul și handbalul. Dacă n-ar fi făcut sport, 
ar fi cântat la pian sau la vioară.

Dar... a fost să fie o gimnastă celebră, care a 
obținut o mulțime de medalii de bronz, de 
argint și de aur, la echipă, bârnă, sol, para-
lele, sărituri etc.
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A debutat în 2003, la 16 ani, la Mondiale-
le de la Anaheim, unde a obținut argint, la 
echipă, bârnă, sol. Au urmat campionate 
europene, mondiale, olimpiade, încununate 
cu medalii de bronz, de argint, de aur.

Insuccesele nu au dărâmat-o, ci dimpotrivă, 
au impulsionat-o. Așa s-a întâmplat la J.O. 
de la Rio de Janeiro din Brazilia, unde s-a 
clasat pe locul 7 la bârnă, pentru ca, în loc 
să aleagă ori acrobatica dificilă, ori artistica 
perfectă, ea a încercat să le combine. A su-
ferit, dar a fost conștientă de greșeală și nu 
a abandonat activitatea sportivă, ci s-a încă-
pățânat și a decis să meargă mai departe, să 
se antreneze mai mult și mai bine, reușind 
să treacă peste acest eveniment neplăcut 
din viața ei, considerând că pot fi alții mai 
buni decât tine, în anumite împrejurări.

Cătălina Ponor a demonstrat că este o lup-
tătoare și, într-o scrisoare, le mulțumește 
celor care au avut încredere în ea, ajutând-o 
să treacă peste momentele mai puțin plăcu-
te din viața ei și activitatea ei sportivă. Ca 
orice om și, mai ales, ca orice vedetă, are 
fani, admiratori, dar sunt și unii care o in-
vidiază și aceasta o doare. Sportiva a luptat 
pentru echipa ei, pentru țară, trecând, une-
ori, peste problemele ei de sănătate: „Sunt o 
persoană mai mult decât săritoare, nu port 
pică, nu port ură, nu îmi doresc ca altul să 
se lovească sau să pățească ceva, întotdeau-
na am fost acolo, atunci când a fost nevoie 
de mine”, afirma Cătălina Ponor, care este 
o altruistă și care a luptat întotdeauna cu 
ea însăși, pentru a se autodepăși, pentru a 
atinge țelul pe care și l-a propus.

Cătălina Ponor, tripla campioană olimpică, 
este favorita Nadiei Comăneci, „zâna de la 
Montreal”, care i-a oferit un suport psihic 
extraodinar, alături de părinți, când a avut 
momente mai grele. Nadia Comăneci, am-
basadorul competiției din acest an a Cam-
pionatelor Europene de Gimnastică de la 
Cluj-Napoca, alături de alte 27 de campioa-
ne, a susținut-o pe Cătălina Ponor. Pen-
tru vreo patru ani, a întrerupt activitatea 

sportivă, dar a reluat-o, uimindu-I pe toți 
cu perseverența și seriozitatea ei, reușind să 
recupereze ce-a pierdut în acest timp. Așa 
că la Campionatele Europene de la Cluj-Na-
poca, din acest an, i-a încântat pe specta-
torii români prin exercițiile sale la sol și la 
bârnă, a primit medalia de aur și a declarat: 
„Dedic această medalie tuturor ro-
mânilor!”. În semn de prețuire, toți spec-
tatorii s-au ridicat în picioare, aplaudând-o 
minute în șir, cu lacrimi în ochi, de fericire. 
Putem s-o considerăm pe Cătălina Po-
nor o „ROMÂNCĂ de AUR!”. Bucuria 
pe care i-au adus-o succesele ei a vrut s-o 
împărtășească șI conaționalilor. În aceste 
împrejurări, un sportiv trăiește o mare pu-
tere de dăruire și ce poate fi mai înălțător 
pentru noi decât intonarea Imnului Națio-
nal și arborarea pe cel mai înalt catarg a 
drapelului nostru tricolor!

Îți mulțumim, Cătălina Ponor, că exiști, îți 
mulțumim pentru sentimentele pe care le 
trezești în sufletele noastre!

De multe ori, succesele sportivilor și artiști-
lor noștri aduc mai mult prestigiu țării decât 
o poate face orice altceva!

CRONICĂ-REPORTAJ SPORTIV 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL II 

Elev: Nicula Cătălin-Florian 
Școala Gimnazială nr. 2, București 

Profesor îndrumător: Condrache Gabriela

GÂNDURI DE JURNALIST

Jurnalismul presupune plăcerea de a scrie 
și – implicit – bucuria de a citi, dar înainte 
de toate, puterea de a cerceta. Este o „gau-
ră nea gră” a umanității, prin care jurnalistul 
e va dează mereu spre noi și noi dimensiuni. 
În tâlnit la mijloc de lume, la mijloc de timp, 
mai frumos decât orice anotimp, jurnalismul 
este – îndrăznesc să cred – răspunsul ori cărei 
întrebări sau, altfel spus, lipsa între bărilor 
pentru câte răspunsuri poate el să dea.

Astăzi, în calitate de jurnalist, voi căuta cu-
vinte cu valoare incomensurabilă, din care 
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să „sculptez” (cu timiditate și totodată cu 
năvalnica dorință de afirmare a neinițiatu-
lui) un reportaj, care să aducă în prim-plan 
omul Neymar, „fără menajamente”. „Gân-
duri de jurnalist” mi-am propus să fie un 
proiect, care să rămână întipărit mult timp 
în conștiința iubitorilor de fotbal, asemenea 
unei prime și nemărginite iubiri…

Debut cu dreptul
Da Silva Santos Junior, alias Neymar, este 
un tânăr de origine braziliană. S-a născut 
în orașul Mogi das Cruzes din Brazilia, pe 
data de 5 februarie 1992, într-o familie 
modestă. A debutat la 17 ani, pe 7 martie 
2009, la echipa FC Santos, contra echipei 
FC Oeste, pe care a învins-o cu scorul de 2-1. 
În al doilea meci de la debutul său, a marcat 
primul gol pentru Santos. În 2009, în Copa 
Paulista, a înscris golul prin care echipa lui 
s-a calificat în finală, însă a pierdut cu 4-2 în 
fața celor de la Corintlians.

Neymar consideră fotbalul o provocare, o 
șansă cu termen de garanție generos. Își 
dorește să fie mereu mai bun, mai pregă-
tit, astfel încât să rămână înscris într-un 
sertar al memoriei iubitorilor de fotbal de 
pretutindeni. Se consideră un fotbalist im-
plicat, părtaș la viață interioară a sportului 
rege.

Joc pentru a fi fericit
În anul 2013, Neymar a fost transferat, 
contra sumei de 57 de milioane de euro, la 
formația FC Barcelona. El a marcat primul 
său gol în „La Liga” contra echipei Levante. 
La scurt timp, a debutat în UEFA Champi-
ons League, în meciul cu Ayax Amsterdam. 
Neymar a marcat primul său gol într-un 
derby „El Clasico” împotriva marii rivale, 
Real Madrid.

Alături de Messi și Suarez, a format cel mai 
important trio de atacanți din lume. Pentru 
că în anul 2016 a marcat golul cu numarul 
300 din cariera sa, brazilianul a fost nomi-
nalizat pentru „Balonul de aur”, distincție 
care se acordă anual celui mai bun fotbalist 

al lumii. Înaintea lui, Messi câștigase „Balo-
nul” mult râvnit.

Cu toate că este extrem de cunoscut și foar-
te bine plătit, Neymar a rămas cu picioare-
le pe pământ. Este sincer, modest și nu se 
joacă cu cuvintele. Într-un interviu acordat 
site-ului „La Liga”, acesta a declarat: „dacă 
nu câștig Balonul de Aur; vreau să joc pen-
tru a fi fericit.”

Probleme financiare
În martie 2016, starul Barcelonei a fost 
condamnat în Brazilia pentru evaziune 
fiscală, prejudiciul de 15 milioane de euro 
reprezentând neplata impozitelor către 
stat. El trebuia să achite o amendă de 45 
de milioane de euro, deoarece nu a declarat 
anumite sume de bani obținute în perioada 
2011-2013, când a jucat pentru Santos și 
Barcelona, dar și din parteneriatul cu firma 
„Nike”.

Pe când avea 14 ani, tatăl său a înființat trei 
firme: Neymar Sport e Marketing, N&N 
Consultoria și N&N Administracao de Bens, 
care au fost, practic, un paravan pentru a 
plăti taxe mai mici la stat. În acest sens, tri-
bunalul federal din Sao Paulo (Brazilia), a 
pus sub sechestru asigurator bunuri în va-
loare de 50 de milioane de dolari, care apar-
țin fotbalistului: un yacht, un avion, câteva 
proprietăți și trei companii ale familiei.

Decizia nu este definitivă, însă, personal 
consider că totul se învârte în jurul cifrelor. 
Sau, poate, în jurul puterii. Este puterea 
aceea, care le face oamenilor pielea găină, 
pentru a se întreba „E adevărat, oare?”

Un gol …. olimpic
Olimpiada din 2016 s-a desfășurat chiar în 
Brazilia, țara natală a lui Neymar. Brazilia 
a făcut parte din grupa A, alături de Dane-
marca, Irak și Africa de Sud, terminând pe 
prima poziție, după ce a făcut egal cu ulti-
mele două și 4-0 cu Danemarca. În optimi, 
Brazilia a învins Columbia cu 2-0, iar în 
semifinale, a câștigat cu 6-0 contra naționa-
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lei din Honduras. Acest meci a fost arbitrat 
de românul Ovidiu Hațegan, iar Neymar a 
marcat după 16 secunde de la începerea me-
ciului. Astfel, el a stabilit un nou record al 
Jocurilor Olimpice.

În marea finală olimpică, Brazilia a ju cat 
împotriva Germaniei, pe stadionul Mara-
ca na, unde au asiatat 78.000 de spectatori. 
Atacantul brazilian, Neymar, a marcat 
sin gurul gol al echipei sale, în timpul 
regulamentar de joc, după ce a executat o 
lovitură liberă, de la 25 de metri, în minutul 
26. Partida a fost câștigată de brazilieni, 
la penalty-uri, cu scorul de 5-4, marcatori 
fiind Augusto, Marquinhos, Rafinha, Luan 
și Neymar, ultimul transformând golul 
decisiv. Fără emoții. A purtat tricoul cu 
numarul 10, într-o formație pe care îmi 
face plăcere să o reamintesc: portar - We-
verton; jucători de câmp - Zeca, Rodrigo 
Caio, Marquinhos, Santos, Renato Augusto, 
Walace, Gabriel Barbosa (F. Anderson, 70), 
Luan, Gabriel Jesus (Rafinha, 95) Neymar.

După ce și-a adjudecat aurul olimpic, Ney-
mar a declarat pentru BBC: „Este unul din 
cele mai frumoase momente din viața mea.” 
Apoi a adăugat că nimic nu e întâmplător 
pe lume, câtă vreme putem crede în ceva: 
„Viața are sens doar atunci când cel mai 
mare ideal al nostru este de a-l sluji pe Hris-
tos.”

Un million de lucruri mici
În 2011, Neymar a devenit tatăl unui băiat; 
este un fan al tatuajelor; adoră să cânte și 
să danseze; este o fire melancolică; îi place 
mâncarea chinezească și italiană; nu-i place 
să privească meciuri de fotbal la televizor; 
dintre culori, prefer o nonculoare: albul. De 
asemenea, o parte din banii câștigați din 
fotbal îi donează pentru acțiuni umanitare. 
Astfel, el a înființat fundația „Valuri pentru 
apă”, prin care încearcă să asigure apă po-
tabilă comunităților sărace din Brazilia. În 
aceeași ordine de idei, Neymar ajută sporti-
vii săraci din țara sa natală, prin “Institutul 

Neymar Jr.”, un complex sportiv construit 
în Praia Grande.

Dragă Neymar, mă consider fanul tău 
numărul 1 și trăiesc fiecare meci, în care 
tu joci, cu multă emoție. Iubesc fotbalul 
datorită ție și mi-aș dori să ajung când-
va ca tine. Să  nu te schimbi, să iubești în 
continua re jocul cu balonul rotund, să nu-l 
driblezi ori să-l înșeli, iar eu îți voi pregăti 
un loc special în peluza inimii mele.

N-am vrut să fac din reportajul meu un fapt 
grozav, în care să citiți numai de bine, nu-
mai povești ideale, dar fabuloase totodată, 
ci unul în care să regăsiți calități și defecte 
deopotrivă, dar care să surprindă printr-o 
infinită sinceritate. Așadar, reportajul meu 
nu este – cum ați putea crede la un moment 
dat – un „lucru” mare, ci fără doar și poate, 
un milion de „lucruri” mici. „Schițat” sub 
forma unui amalgam de opinii și gânduri, 
această scriere nu și-a propus să convingă, 
ci să elucideze.

CRONICĂ-REPORTAJ 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL III 

Elev: Iordache Maria-Iasmin 
Școala Gimnazială nr. 2, București 

Profesor îndrumător: Condrache Gabriela

MATRIOȘCA

Simbol al fertilității, matrioșca este o păpu-
șă viu colorată, din lemn de mesteacăn sau 
tei, goală pe interior, în care sunt introduse 
alte păpuși mai mici, identice. Matrioșca = a 
pune întrebări, iar fiecare răspuns să gene-
reze altă întrebare. Matrioșca mea stă agă-
țată de mânerul ghiozdanului și se clatină 
cu poalele-i verzi de fermoarul acestuia. Am 
primit-o anul acesta de marțișor, împreună 
cu reportofonul pe care am înregistrat dis-
cuțiile despre „number one” în tenis. Desi-
gur, vă întrebați care e legătura între Serena 
Williams și matrioșca mea? 

Ei bine, fiindcă-i foarte frig la mine-n foaie, 
vreau să refac păpușa. Reportajul meu va 
constitui un răspuns care nu se va potrivi 
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niciunei întrebări sau tuturor. Acum înțe-
legi de ce matrioșca mea s-ar putea să nu se 
închidă prea curând?

Sport
Se numește Serena Jameka Williams și s-a 
născut pe 26 septembrie 1981 în Saginaw, 
statul Michigan din SUA. Este numărul 
unu mondial în tenisul feminin la proba de 
simplu și a 35-a la dublu, unde face pereche 
cu sora sa, Venus. Jucătoare de culoare, de 
1,75 m, 70 de kg, dreptace, lovește reverul 
cu ambele mâini, Serena are 36 de ani și 
joacă tenis de când a început să meargă. A 
debutat în 1995, iar primul antrenor a fost 
tatăl său. Este pasionată de ceea ce face și 
privește cu încredere în viitor: „Iubesc ceea 
ce fac în fiecare zi și îmi place să fiu pe teren, 
iubesc competiția.”

Acum, băgăm păpușa mica în cea mare, 
pe cea mare în cea și mai mare și tot așa. 
Merge?

Excelență
La o primă enumerare a turneelor câștigate 
de Serena, totul pare ireal. Efectul cifrelor 
se amplifică atunci când sunt percepute 
în forma lor scrisă. Dacă adăugăm puțină 
matematică, rezultatul e de-a dreptul zdro-
bitor.

A câștigat de șase ori Australian Open 
(2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015), de 
trei ori turneul de la Roland Garros (2002, 
2013, 2015), de șapte ori Wimbledon-ul 
(2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 
2016), de șase ori US Open (1999, 2002, 
2008, 2012, 2013, 2014). Are 39 de ti tluri 
de Grand Slam, dintre care 23 la sim plu 
fe minin, 14 la dublu feminin și două la 
dublu mixt. A reușit 770 de victorii și 128 
de înfrângeri la simplu, având un procentaj 
de 85,75%, precum și 185 de victorii și 31 de 
înfrângeri în proba de dublu feminin.

La Jocurile Olimpice, a obținut patru me-
dalii de aur: trei la dublu (Sydney, 2000; 
Beijing, 2008 și Londra, 2012) și una la 

simplu (Londra, 2012). Este a doua jucă-
toare de tenis din istorie cu patru turnee de 
Grand Slam și un titlu olimpic la individual, 
după jucătoarea germană Steffi Graf, care a 
câștigat Marele Slam în 1998 și aurul la Jo-
curile Olimpice de la Seul. Serena este, însă, 
prima jucătoare care a reușit această perfor-
manță atât la simplu, cât și la dublu.

La Londra, a jucat finala de simplu contra 
Mariei Șarapova, pe care a umilit-o, în 63 
de minute, cu scorul de 6-0, 6-1. A fost un 
meci cu o încărcătură emoțională deosebită, 
la finalul căruia Serena s-a dezlănțuit: „Nu 
credeam niciodată că o să fiu atât de feri-
cită! Doamne, Dumnezeule, am luat aurul! 
Wow! Nu am jucat niciodată atât de bine! 
Mă gândeam că dacă mi se va termina brusc 
cariera, acum am aurul olimpic. Adică, am 
chiar totul!” În finala de dublu feminin, 
alături de sora sa, Venus, cele două au ju-
cat contra cehoaicelor Andrea Hlavackova/
Lucie Hradecka, pe care le-au învins cu 6-4, 
6-4, Serena și Venus devenind campioane 
olimpice pentru a treia oară. 

Cred că păpușa mica a sărit în jumătatea 
uneia mai mari. S-ar putea să nu mai fie 
nevoie să sară într-una și mai mare ca ea.

Prietenie
Vrând-nevrând, viața Serenei din afara 
terenului de tenis a fost atent monitoriza-
tă și disecată de publicațiile tabloide. Cei 
no uă prieteni cu care tenismena s-a afișat 
în diverse ocazii, între 1994 și 2017, au 
fost persoane cunoscute. Când avea 24 
de ani, a avut o relație de doi ani cu Brett 
Rat ner, un celebru producător de filme 
de la Hollywood. În 2007, a fost văzută în 
compania cântărețului de hip-hop din Chi-
ca go, Common. Timp de nouă luni, între 
2007-2008, Serena a fost prietena lui Jackie 
Long, un director de film din Los Angeles. 
De asemenea, a avut o scurtă aventură, 
de o lună, cu un cântăreț din Alabama, 
Hosea Sanchez, în 2008. În 2010, timp de 
două luni, a stat la brațul baschetbalistului 
NBA, Amarie Stoudemire. Un an mai 
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târziu Serena l-a cunoscut pe Drake, un 
cântăreț Canadian, cu cinci ani mai mic 
decât ea. Grigor Dimitrov, un jucător de 
tenis din Bulgaria a fost următorul pe 
lista campioanei, în 2012. Timp de trei 
ani, din 2012 până în 2015, a fost iubita 
antrenorului său, Patrick Mouratoglu, care 
era însurat și avea doi copii. În prezent, 
Serena este prietena lui Alexis Ohanian, un 
om de afaceri de origine armeană, cu afaceri 
importante la New York.

Dacă vorbim de o prietenie reală, putem 
afirma că numele Williams e sinonim cu 
Victoria, fiind o forță și dincolo de terenul 
cu zgură. Serena și Venus locuiesc împre-
ună, în aceeași vilă din Florida, la 15 mi nute 
distanță de casa tatălui lor. Dacă Serena 
trăiește o frumoasă poveste de iubire alături 
de omul de afaceri armean, Venus este an-
grenată într-o relație cu un model de origi-
ne cubaneză, care are 26 de ani (cu 11 ani 
mai mic decât ea), pe nume Elio Pis. Venus 
e suplă și vulnerabilă, în timp ce Serena e 
solidă și voluptoasă. Surorii mari nu-i place 
că e prea înaltă și slabă („Sunt foarte înaltă, 
mai degrabă slăbesc decât să mă îngraș”), 

iar celei mici îi displac brațele ei extrem de 
bine definite („Nu-mi plac brațele mele, dar 
ele îmi plătesc facturile”).

Acasă sunt prietene, iar pe terenul de te-
nis rivale. Au jucat împreună de 25 de ori, 
iar una împotriva celeilalte în opt finale de 
Mare Slam. Avantaj Serena, cu șase victo-
rii, în timp ce Venus are doar două. Ambele 
adoptă un look excentric: la US Open-ul din 
2004, Serena a purtat o fustă scurtă de blugi 
și pantofi tip cizmă, până la genunchi; în 
contra partidă, Venus s-a afișat cu o rochie 
neagră din dantelă, cu corset, la turneul de 
la Roland Garros, din 2010.

Mă gândesc că poate-poate e cazul să-mi 
refac matrioșca. Voi adăuga jumătatea su-
perioară. Păpușa mai mare trebuie să sară 
într-una și mai mare ca ea.

Pace
Potrivit Organizației „Do Something” (Fă 
ceva) – care a realizat topul „Athletes gone 
good”, ce cuprinde sportivi celebri care au 
ajutat financiar cauze umanitare – Serena 
Williams s-a implicat în campania de pro-



spirit olimpic   

76

mo vare a accesului la educație, în calitate 
de ambasador UNICEF. Ea susține că im-
plicarea în astfel de proiecte caritabile îi 
aduce mai multă satisfacție decât câștigarea 
tuturor turneelor de Grand Slam. De aseme-
nea, cu banii donați de ea, se construiește 
a treia școală pentru copiii fără posibilități 
din Kenya, în orașul Matooni, care se află la 
trei ore distanță de capitala Nairobi.

Totodată, Serena a jucat tenis și a donat 
banii încasați pe bilete victimelor cutremu-
rului devastator din Haiti, din 12 ianuarie 
2010, suma strânsă fiind 130.000 de euro. 
În 2018, ea va fi vedeta producției „Ocean 
Eight”, un film regizat de Garry Ross. O par-
te din banii primiți vor fi donați unor copii 
cu probleme, folosindu-și în acest fel gloria 
pentru a promova acțiuni de caritate. Ea nu 
uită niciodată că a fost un copil sărac, exclus 
din jocurile celor mici.

Astfel, am încercat să fac reportajul, în 
nume le întrebării ce va fi pusă. Matrioșca 
mea va rămâne spânzurată de ghiozdan, că 
și-așa a stat dezbinată – săraca – prea mult 
și în ritmul acesta nu va mai fi completă 
niciodată. De Mărțișorul viitor îmi cumpăr 
un titirez, care nu se mai oprește oricât l-aș 
învârti. Titirez = a pune întrebări înconti-
nuu, fără a aștepta vreun răspuns.

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

Elev: Bot Cristina 
Liceul Teoretic „Spiru Haret”, Moinești 
Profesor îndrumător: Căzănel Adriana

SĂ ÎMBUNĂTĂȚESC MEREU 
JOCUL – SIMONA HALEP

„Fair-play-ul” nu înseamnă numai respecta-
rea regulilor de joc, el transcrie atitudinea 
pe care trebuie să o aibă sportivul: respectul 
pentru adevăr și păstrarea integrității fizice 
și psihice a acestuia. Un sportiv se va com-
porta în spirit de fair-play atunci când se va 
gândi și la ceilalți.” (Extras din „Declarația 
Comitetului Internațional pentru Fair-
Play”)

Fair-play-ul nu este doar un mod de com-
portament întâmplător sau o conduită etică. 
Este o adevărată psihologie, știință și mod 
de viață. Așa cum se spune în sport: 10 ani 
pentru 10 secunde.

Așa cum grecii, în timpul Olimpiadelor, 
opreau până și războaiele ca jucătorii să 
treacă cetățile pentru a putea ajunge la locul 
desfășurării Jocurilor, așa trebuie și sporti-
vii să respecte efortul depus al fiecăruia.

Există victorii care te umilesc, te mâhnesc 
și te fac să îți fie rușine de tine și de cei care     
ți-au acordat-o (a se vedea atâtea acuzații de 
dopaj)... Deoarece știi că modul prin care ai 
obținut victoria a fost lipsit de etică și are 
ulterior efectul opus celui dorit. Brusc re-
alizezi că nu te simți puternic. Nu te simți 
împlinit și nici măcar fericit... Ești doar tu, 
bucata de metal câștigată și tot tu, uitân-
du-te la tine, prin ochii goi ai tuturor celor 
ce te-au construit.

Un adevărat exemplu de legătură persoa-
nă-sport și esența expresiei „mens sana 
in corpore sano” îl reprezintă sportiva 
desăvârșită (așa o consider eu) Simona Ha-
lep, care ne-a arătat tuturor ce înseamnă 
dăruire, sacrificiu și fair-play. „Obiectivul 
meu este să-mi îmbunătățesc cât mai mult 
jocul”, spune aceasta.

Născută la malul mării, Simona a început 
tenisul la vârsta de 4 ani datorită fratelui 
ei mai mare, Nicu. La nici 6 ani mergea la 
antrenamente zilnic, pentru ca mai apoi să 
câștige turnee după turnee. De atunci și până 
acum, jucătoarea de tenis Simona Halep a 
trecut peste greutăți, accidentări, operații, 
înfrângeri dureroase, dar a știut cum să se 
ridice deasupra tuturor, în condițiile în care 
puține dintre contracandidatele sale ar fi 
putut.

La 18 ani neîmpliniți, Simona Halep a pri-
mit o veste grea din partea doctorilor: pen-
tru a-și putea continua cariera la cel mai 
înalt nivel, specialiștii i-au recomandat să-
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și micșoreze bustul, altfel risca accidentări 
grave ce i-ar putea frâna sau chiar stopa 
activitatea de performanță. Aceasta nu a 
stat mult pe gânduri, iar rezultatele nu au 
întârziat să apară.

„Greutatea sânilor mă deranja. Mă trăgeau 
înapoi și nu îmi permiteau să reacționez 
cum trebuie. Nu îmi plăceau nici în viața de 
zi cu zi. Aș fi făcut operația chiar dacă nu aș 
fi fost sportivă” a declarat aceasta.

Din 2008, aceasta își începe minunatul 
drum al carierei sale. La turneul junioarelor 
de la Roland Garros, Halep a fost desemnată 
cap de serie numărul nouă. În primul tur a 
învins-o pe Charlotte Rodier, 6-4, 6-1, apoi 
pe daneza Karen Barbat, 6-3, 6-1. În turul 
trei, Halep a trecut de a cincea favorită, Je-
ssica Moore, 6-0, 6-1 pentru ca în sferturi 
să o învingă pe Ksenia Lykina, cap de serie 
numărul 13, cu 6-1, 6-2. În semifinale, Ha-
lep a trecut de a doua favorită, Arantxa Rus      
6-3, 7-5, pentru a câștiga apoi o finală 100% 
românească, scor 6-4, 6-7, 6-2 în fața celei 
de-a 10-a favorite, Elena Bogdan.

Anul 2009 este anul titlurilor ITF și al ope-
rațiilor chirurgicale. În startul anului 2009, 
Simona Halep a ajuns în finala turneului ITF 
de la Makarska, fiind însă învinsă de prin-
cipala favorită Tatjana Malek cu 6-1, 4-6, 
6-4. În mai, a ajuns în sferturile de finală 
la turneul ITF de la București, unde a cedat 
în fața nemțoaicei Andrea Petkovic 6-2, 
7-6. În aceeași lună a evoluat în calificările 
turneului de senioare de la Roland Garros, 
unde a eliminat-o în primul tur pe Michaella 
Krajicek, cap de serie numărul 17, scor 6-4, 
7-5, dar a cedat în runda următoare disputa 
cu Vitalia Diatchenko, 2-6, 6-1, 6-3.

În august, Halep a câștigat turneul ITF de 
25.000 $ de la Maribor, în finală trecând 
de principala favorită, Katalin Marosi din 
Ungaria, cu 6-4, 6-2.

La 18 ani are loc și intervenția chirurgicală 
a cărei idee Halep a primit-o cu multă seni-

nătate, gândindu-se desigur la avantajele pe 
care aceasta i le oferă în carieră.

În 2010, roadele Simonei încep din ce în ce 
mai mult să se observe de către ea și de către 
toți susținătorii săi și nu numai. Acesta este 
anul primei finale WTA: La Fes, în Maroc, 
Halep a evoluat în calificări și a eliminat 
printre altele pe Lucie Hradecka, a opta fa-
vorită a turneului, în primul tur, și pe Patty 
Schnyder, cap de serie numărul doi, în sfer-
turile de finală. În finală a fost însă învinsă 
cu 6-4, 6-2 de cehoaica Iveta Benesova.

2010-2011 a marcat pozitiv o țară întreagă: 
intrarea Simonei Halep în top 50! Anul 2011 
a început pentru Halep cu un sfert de finală 
în turneul de la Auckland, meci pierdut însă 
în fața belgiencei Yanina Wickmayer. La 
Australian Open s-a calificat până în turul 
al treilea, cea mai bună performanță la Mel-
bourne, după victorii în partidele cu Anne 
Kremer din Luxemburg și Alisa Kleybanova 
din Rusia. A fost eliminată în turul trei de 
Agnieszka Radwanska din Polonia, cap de 
serie și număr 12.

Au urmat eliminări în fazele incipiente ale 
turneelor din circuitul american (printre al-
tele la Acapulco în Mexic, sau la Indian Wells 
și Miami în Statele Unite). La Fes, în Maroc 
unde cu un an în urmă juca prima finală 
a carierei, Halep a reeditat performanța, 
ajungând din nou în ultimul act. Însă nici 
acum nu a venit primul trofeu, finala fiind 
pierdută în fața italiencei Alberta Brianti.

Totuși, cu punctele cumulate continuu în 
multe turnee mai mici, la finele anului 2012 
Halep era între primele 50 de jucătoare ale 
lumii. În a doua jumătate a anului, Halep nu 
a mai putut repeta aceste rezultate în turnee 
WTA, doar în cele ITF reușind să ajungă în 
fazele superioare (semifinale la Biarritz, în 
iulie, și finală la Torhout, în Belgia, în oc-
tombrie).

În 2013, aceasta a primit primele 6 titluri 
WTA. Pe 21 noiembrie, a fost desemnată 
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“WTA’s Most Improved Player” în 2013, 
devenind astfel prima jucătoare română 
de la Virginia Ruzici în 1978 care a primit 
această distincție. În 2014 obține locul 2 
mondial, prima finală de Grand Slam. 

Anii 2015 și 2016 au fost marcați de intrarea 
Simonei Halep în top 3 mondial și 3 titluri 
WTA. La Singapore, datorită absenței no. 1 
mondial Serena Williams, Halep de pe lo-
cul 2 a intrat ca primă favorită a turneului. 
În primul meci din grupă a câștigat repede 
cu campioana de la US Open Flavia Penne-
tta 6-0, 6-3, dar apoi a pierdut în 2 seturi 
cu Maria Șarapova și Agnieszka Radwans-
ka, ratând calificarea mai departe. Cu toate 
acestea, Halep și-a păstrat locul 2 mondial 
în clasamentul WTA.

În anul 2017 are loc meciul din Miami, 
Florida. Simona Halep a început foarte 
bine meciul cu Johanna Konta, din cadrul 
sferturilor de finală ale turneului din Miami, 
câștigând primul set cu 6-2. Apoi, sportiva 
noastră a început declinul, pierzând setul 
secund la tiebreak. Decisivul n-a avut istoric, 
Konta câștigând cu 6-2. Simona a avut 42 

de greșeli neforțate. Se pare că Simona s-a 
topit la un pas de victorie! Stăpână pe sine 
ca întotdeauna, condusă cu 3-0 în setul 2, 
Simona a câștigat 5 ghemuri la rând față de 
unul al lui Konta, ceea ce arăta luciditate și 
determinare.

Apoi, dintr-odată, încă de la primul servi-
ciu al ghemului de meci, spre surprinderea 
profund dezamăgitoare a milioanelor de 
susținători, adevărata Simona Halep striga 
neajutorată din corpul care părea că nu o 
mai ascultă. Care devenea tot mai străin în 
arșița Floridei.

Ca întotdeauna însă, Simona se va ridica 
deasupra tuturor inconvenientelor neplăcu-
te și se va pregăti pentru revanșă în meciul 
de Fed Cup cu Johanna Konta de la Con-
stanța.

În ciuda tuturor piedicilor pe care aceasta 
le-a întâlnit în drumul ei, se va ridica și va 
lupta pentru acest minunat sport și stil de 
viață ca în toți acești ani și mulți de acum 
încolo.
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Din acest minunat exemplu, printre multe 
altele, desigur, la fel de minunate, putem 
trage concluzia că sportul în sine este o artă 
prin care dobândim disciplina, încredere 
în propria persoană pentru a ne coordona 
mișcările și de asemenea, pe cele ale adver-
sarului, într-o combinație perfectă de spi-
rit competitiv și fair-play. Și nu în ultimul 
rând, nevoia continuă de a ne depăși zilnic 
limitele. Nevoie fără de care nu am putea în 
veci evolua.

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

Elev: Badea Iulia-Camelia 
Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova 

Profesori îndrumători: Elena Marina și Simon Aura

ÎNDEMN PENTRU 
ALB-ALBAȘTRI

Mai mult decât orice altceva, suntem într-o 
goană după victorii în lumea fotbalistică, e 
o sete pe care cu greu putem să o potolim, 
sau mai degrabă nu putem. Stăm ascunși în 
umbra unor culori și așteptăm să ne bucu-
răm la fel ca părinții noștri în ’91. Avem o 
istorie în spate care este nerăbdătoare să fie 
continuată și noi suntem aici pentru ea...

Ultimul meci de acasă trebuia să rupă firul 
nereușitelor, să tăiem în final frânghia asta 
cu 15 noduri consecutive care s-au acumu-
lat din 2002 până azi, din eșecuri. 20.000 
de oameni au invadat Mehedințiul, 20.000 
de suflete au crezut că o să ia parte la isto-
rie. S-a auzit o singură voce a unei întregi 
Oltenii care cânta la unison „suntem cei 
mai buni dintre români”. Până în minutul 
93, speranța nu a părăsit sudul țării, iar 
odată cu înfiriparea nopții s-a strecurat și 
tăcerea. Numai vocea lui Tudor Gheorghe, 
atât de blândă și de caldă spunând „ținem 
cu echipa noastră și la bine și la rău”, ne 
mai făcea să ridicăm capul plecat. Au fost 
cei mai lungi 120 de km străbătuți vreodată, 
emoțiile mă copleșeau, golul din stomac nu 
a dispărut decât după fluierul care a anunțat 
finalul bătăliei, iar apoi a început o alta, una 
sufletească pentru că se produsese o trecere 

de la extaz și speranță la agonie, iar pentru 
toate astea singura vinovată era cruda re-
alitate. O durere acută s-a implementat în 
sufletul meu când un oraș plin de oameni 
a recurs la liniște,oameni care așteptau să 
se sfârșească cele 2 ore ca să poată striga 
din toți rărunchii „campionii-campionii”, 
dar soarta nu a ținut cu noi și niciuna dintre 
speranțele noastre nu s-a materializat.

Vreau și eu să trăiesc ce au trait suporterii 
din ‘80 și ‘91, vreau să împânzim străzile de 
steaguri și iubire, vreau să umplem stadi-
oanele în deplasare și să știe o lume-ntreagă 
cine sunt campionii unei mari iubiri, vreau 
să-mi dau sufletul pe tavă unei echipe care 
să se incline campionilor din tribune și noi 
la rândul nostru, în fața celor de pe gazon. 
Este o sete cumplită de victorie în fața echi-
pelor din capitală, provincia vrea să domine 
din nou, vrea să se bucure și să verse râuri 
de lacrimi de fericire.

Dragi jucători alb-albaștri,

Ne-am da și viața din noi doar ca să umplem 
paginile necompletate ale istoriei, pentru 
voi străbatem kilometrii, pentru voi și pen-
tru culorile sub care ne-am născut și am 
trait. Am suportat ploi, zile toride și zăpezi, 
am văzut cum ați pierdut și v-am așteptat 
după fiecare meci să vă spunem că în voi 
este sânge pur de oltean, care prin natura 
lui este un învingător, alături de voi am trăit 
fericirea absolută după fiecare victorie. Am 
așteptat 25 de ani, am crescut sau am îm-
bătrânit alături de voi, dar acum avem ne-
voie de victorii, acum avem nevoie de voi 
să biruiți în luptele pentru podium, vrem 
să punem capăt acestui șir de ani dureroși, 
vrem ca acesta să fie anul în care să nu mai 
trăim din trecut, să trăim clipa din prezent 
care să ne aducă înapoi gustul victoriei.

Faceți asta pentru voi, pentru noi, pentru 
oraș și provincie, pentru întreaga țară care 
crede că puteți mai mult, care știe și simte 
asta. Nu ne dezamăgiți pentru că noi încer-
căm în fiecare zi de meci să ne ridicăm la 
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standardele voastre și, dacă am putea, l-am 
aduce și pe Nea Nelu și pe căpitanul nos-
tru drag, Costică Ștefănescu, să vă spună că 
merită să vă dedicați măcar un sfert din cât 
au făcut-o ei.

Noi suntem pregătiți, voi?

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

Elev: Tòth Krisztina 
Colegiul Național „Marton Aron”, Miercurea Ciuc 

Profesor îndrumător: György Geza Àrpàd

EXCELENȚA ȘI SPERANȚA 
ÎNVING TOTUL!

Oportunitatea de a participa la Olimpiada 
de tineret, secția schi alpin, mi-a dat aripi.         
M-am simțit mândră că pot reprezenta țara 
mea la un eveniment internațional de an-
vergură și că pot să dovedesc de ceea ce sunt 
capabilă. Știam că nu numai talentul, ci și 
efortul fizic m-au ajutat să ajung la Festiva-
lul Olimpic al Tineretului European, care a 
fost organizat în Erzurum, Turcia. Corecti-
tudinea, încrederea în sine, curajul, discipli-
na, toate acestea au un rol atât de important 

în realizarea visurilor mele, cât și perse-
verența, de care trebuie să dăm dovadă la 
fiecare antrenament sau concurs. Era vorba 
de o posibilitate pe care nu o primești în fie-
care zi, așa că am decis să fiu concentrată 
la antrenamente, să încerc să depășesc limi-
tele. Dar nu a fost de ajuns atât…

Am avut nevoie și de ajutorul antrenorilor, 
de susținerea din partea părinților și a prie-
tenilor. Fără încurajarea sufletească primită 
de la ei, cred că nu aș fi putut să ajung la festi-
valul olimpic. Impresia mea este că tatăl meu 
era cel care m-a susținut cel mai mult, a fost 
alături de mine mereu. Când am fost demo-
ralizată psihic, el a venit la mine și m-a între-
bat: „Vrei să renunți la toată viața ta și după 
aceea te chinui să începi din nou?”. Întreba-
rea pusă de el m-a făcut să realizez că viața 
mea înseamnă sport și dacă renunț, renunț la 
toată viața mea. Mi-am dat seama că trebuie 
să fiu puternică, atât fizic, cât și psihic și să 
continui lupta. De asemenea, însuflețirea și 
încurajarea din partea prietenilor mei m-au 
ajutat să recâștig elanul. Prietena mea cea 
mai bună m-a făcut foarte fericită și mândră 
când mi-a zis: „Tu te duci la Olimpiadă, iar 



spirit olimpic   

81

eu le voi spune cu mândrie tuturor, că tu ești 
prietena mea.”. Și ea este una din persoanele 
care mă încurajează moral și sufletește... Dar 
a intrat un om în viața mea, care a schimbat 
viziunea mea despre sport încercând să mă 
stânjenească cu fiecare mișcare a lui. M-a 
cuprins un sentiment de neliniște când am 
aflat că el mă va însoți pe drum, fiind și an-
trenorul meu în timpul Jocurilor Olimpice. 
Înaintea concursului, cu câteva săptămâni, 
am stat de vorbă...cel puțin așa considera 
el. Mi-a zis părerea lui despre mine și des-
pre șansele mele (în) la acel concurs. Mi-a 
spus că nu are nicun rost să mă duc la un 
eveniment atât de valoros dacă sunt slabă 
în fața celorlalți concurenți. Nu am cum să 
reprezint țara cu condiția mea fizică și cu ca-
pacitățile mele. Atunci, am simțit că acesta 
este sfârșitul, voi pune capăt carierei mele 
sportive și voi trăi o viață obișnuită. Dar spe-
ranța și sentimentele trăite după un concurs 
reușit nu m-au lăsat să renunț. Am știut că 
pot să răstorn totul în cap și cu încrederea 
în sine am continuat. Atitudinea demoraliza-
toare a antrenorului m-a obligat și mai mult 
să mă pregătesc temeinic la Olimpiadă. Cu 
o zi înainte nu am avut emoții, am încercat 
să mă relaxez și să mă concentrez intelectual. 
Cred că în ziua aceea am înțeles esența spi-
ritului olimpic: pentru un sportiv adevărat 
Olimpiada nu înseamnă numai o competiție 
sportivă care constă din efort fizic. Înseamnă 
să-ți găsești echilibrul în minte și în corp, să 
îi respecți pe ceilalți și să concurezi fair. Dacă 
e să cazi, să nu renunți, ci trebuie să te ridici 
și să continui ceea ce ai început...să ai curaj 
să lupți pentru scopul tău. Ești responsabil 
pentru faptele tale în timpul întrecerii.

În ziua concursului, pregătindu-mă pentru 
cursă, m-am gândit la ce o să fie dacă nu 
reușesc să fac ceea ce pretind ceilalți...și 
cu conștiința aceasta am concurat. Când 
am terminat cursa m-am simțit rău, parcă 
cineva m-ar fi lovit... am aflat rezultatul 
și am început să plâng. Am greșit. Ce am 
făcut? Oare unde am greșit? Nu am reușit 
să concurez, așa cum mă așteptam. Am 
fost foarte decepționată și dezamăgită. 

Momentul acela și ceea ce am simțit 
atunci erau de nedescris... am eșuat... am 
dezamăgit țara, părinții, prietenii mei și pe 
cei care m-au susținut. Dar în primul rând, 
pe mine însămi. Trebuia să treacă câteva 
zile ca să prelucrez și să accept ceea ce am 
făcut în timpul cursei.

Mi-am dat seama că sunt lucruri mai im-
portante: cu această întrecere am căpătat 
experiență, și aceasta contează cel mai mult. 
Trebuie să fiu mândră de realizările mele. 
E adevărat că nu am putut să îndeplinesc 
excelent proba, dar competiția s-a dovedit 
un prilej să devin mai puternică psihic, m-a 
motivat să aspir la succes. Mi-am dat seama 
că viața nu este mereu perfectă. În afară de 
experiență, am făcut cunoștință cu fete și 
băieți. Am devenit prieteni foarte buni cu o 
fată, care m-a încurajat și a stat lângă mine 
la mai multe concursuri. E adevărat că dis-
tanța între noi este mare, dar și acum este o 
prietenă a mea, vorbim zilnic și ne distrăm. 
Abia aștept să o revăd. În afară de prieteni, 
am mai cunoscut o altă cultură, cea a țării 
gazde. Cei din Turcia au o cultură interesan-
tă și specială. De exemplu, femeile – trăind 
în religia islamică – au drepturi limitate și 
consider că nu acordă suficientă libertate 
femeilor. Ele au o poziție total opusă față de 
poziția bărbaților. Zilele petrecute la olim-
piadă au schimbat viața mea.

Am învățat că mereu trebuie să fiu mândră 
de rezultatele mele, uneori reușesc, alteori 
nu. Viața nu este perfectă, dar totuși sunt 
fericită și lupt, ca să-mi împlinesc visurile.

POEZIE 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL I 
Elev: Cismaru Theodor-Alexe 

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova 
Profesori îndrumători: Popescu Simona și Burcea 

Adela

ALERG ȘI ....SUNT!

Alerg, 
alerg cu Iarna 
Sunt fulg în soarele de zgură, 
călindu-mă cu vis, 
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căci aerul se-ntinde alb 
în plămâni de mic.

Alerg, 
alerg cu Primăvara 
Sunt ploaie-n floare de cais 
și-n nori de trup, 
căci inima, sonor, mă cheamă 
în pași de căprioară.

Alerg, 
alerg cu Vara 
Sunt rază de idei, 
căci aripă de Pheonix crește 
în șira unui tei.

Alerg, 
alerg cu Toamna 
Sunt frunză cu ochi mari în vânt, 
căci pletele rup tăcerea 
în cursa unui gând.

...................................... 
Alerg și ...Sunt!

POEZIE 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL II 

Elev: Moldovan Alexandra-Ana 
Liceul Tehnologic Lechința 

Profesor îndrumător: Iliuță Cezar-Adrian

VISUL

O flacără a vieții, 
Primele emoții. 
Aș vrea să dorm, 
Dar gândul nu mă lasă. 
Sunt foarte obosită 
Dar visului ce-i pasă?

Sub tălpi e-o dorință arzând 
O flacără în mine surâzând 
Speranțe tainice picurând. 
Preiau ștafeta acum, 
În urmă totu-i scrum 
Torța olimpică-i a mea 
Pornesc pe primul drum.

Inima-mi saltă nebună 
De emoție sau bucurie? 

O cupă-mi stă în față. M-așteaptă! 
Dar rigul așteaptă în tăcere. 
Ce vedere!

Ne-am speriat cu toții! 
Parcă o taină domină pe ring. 
Acum dansăm. A fost totul un vis? 
Mă-nvârt și fac o piruetă. 
Îmi pare rău. De fapt, de ce? 
Din cauză că trebuie să plec? 
Dac-aș putea da timpul înapoi 
Să fac din nou același dans. 
Dac-aș putea da timpul înapoi 
Să fac din nou același dans. 
Dac-aș putea, dac-aș putea 
Ce mult m-aș bucura.

Lacrimi de soare îmi curg pe obrăjori 
Sub curcubeul cel înălțător 
Aștept vocea dătătoare de fiori 
Ce-anunță un câștigător.

„Cei ce-au învins 
Se află-n fața voastră. 
Primiți-i cu aplauze!” 
Simt bucurie și neclaritate 
Aș vrea, după atâta luptă, 
Să am și eu o reușită 
Și o cupă.

Dar toate-s lucruri ireale 
Sunt vise așteptate, ideale 
E-o veșnică chemare, 
O mare speranță 
Suprema cutezanță 
De-a fi astăzi 
Mai mult, 
mai repede, 
mai sus.

POEZIE 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL III 

Elev: Iordache Iustin 
Școala Gimnazială nr. 197, București 

Profesor îndrumător: Iordache Elisabeta

PUTEREA UNUI CAMPION

Învață să lupți cu-ndârjire copile, 
Învață să fii cel mai bun, 
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Să vrei să privească o lume la tine 
Și laurii toți să-i aduni.

Muncește, asudă dar nu-ți frânge visul 
De-a fi pentru o lume simbol 
Și poartă în suflet dorința nestinsă 
Să fii pentru noi campion.

Puterea-i în tine și dacă vreodată 
Te simți obosit și stingher 
Să știi că iubirea părinților toată 
Te-ajută în zborul spre cer.

Așa spun acum și mama și tata, 
Mă-ndeamnă să fiu cel mai bun 
Și dacă se-ntâmplă să nu urc pe podium 
Pentru ei campion eu rămân.

POEZIE 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL I 

Elev: Dincă Daria Cristina 
Liceul de Arte Marin Sorescu, Craiova 

Profesori îndrumători: Enea Gela și Trușcă Claudia

CINCI CERCURI

Omul a ridicat privirea spre cer și a spus: 
Doamne, până la tine să-mi fie zborul! 
Zarea să-mi țeasă cărări de soare! 
Și Domnul i-a trimis primul cerc - visul. 
Cutează să visezi și vei zbura, desenând pe 
boltă încăperi de lumină 
Și omul astfel a făcut, 
De-aceea când freamătă galeriile, cerul se 
umple de vocea lor.

Omul a ridicat privirea spre cer și a spus: 
Doamne, asemenea ție să-mi fie spiritul, 
generos! 
Și Domnul i-a trimis al doilea cerc – 
solidaritatea. 
Învață să creezi o echipă, să lupți pentru ea 
și ea pentru tine! 
Și omul astfel a făcut, învățând pas cu pas, 
clipă de clipă, să fie solidar, 
De aceea nu a rămas singur niciodată!

Omul a ridicat privirea spre cer și a spus: 
Doamne, îmbracă-mă în veștmintele tale 
imaculate! 

Și Domnul i-a trimis al treilea cerc – 
echipamentul. 
Vei purta de-acum însemnele țării tale, 
oriunde vei fi! 
Și omul astfel a făcut, purtând steagul 
patriei peste tot, 
De aceea se înalță pe catarg stindardele, 
celebrând victoria.

Omul a ridicat privirea spre cer și a spus: 
Doamne, fă ca nici succesul, nici înfrânge-
rea, să nu mă oprească din drum! 
Și Domnul i-a trimis al patrulea cerc - sa-
crificiul! 
Să înveți că din orice eșec se naște o victo-
rie, 
Cum după furtună și ploi, vine seninul, 
Cum după lacrimi și suferințe, bucuria! 
Și omul astfel a făcut: a înghițit amarul 
asemenea stropului de miere! 
A ridicat plumbul, asemenea unui fulg, 
De aceea, nicio clipă nu a căzut, nicio clipă!

Omul a ridicat privirea spre cer și a spus: 
Doamne, fă, ca în ciuda a tot ce voi avea, să 
rămân OM! 
Și Domnul i-a trimis al cincilea cerc - unul 
în care nu a mai pus nimic. 
Golește-ți buzunarele în cercul acesta 
Și cheamă-i pe sărmani să ia pentru copiii 
lor: 
Vei fi OM!

POEZIE 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL II 

Elev: Georgescu Irina-Maria 
Școala Gimnazială “Traian”, Craiova 
Profesor îndrumător: Toma Daniela

ARIPI DE OLIMPICI

În aerul verii, 
Îmi place să văd fluturi… 
Un curcubeu de freamăt în văzduh… 
Pleacă din nelumina coconului 
Și ajung departe, în nemărginita libertate… 
Frânturi de culoare în soare… 
Unul alb, 
Altul albastru, 
Încă unul galben, 
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Apoi altul negru, 
Urmat de unul verde 
Și altul roșu. 
Atât de diafani… 
Și totuși au atâta forță 
În a se avânta spre infinit 
Și a-și gusta din plin scurta lor viață, 
Bucurându-se de orice clipă! 
Îți plac fluturii? 
Dansează alături de ei 
Și nu uita 
Ceea ce ei, în zborul lor lin îți transmit: 
Fericirea unui fluture 
Se clădește alături de a celorlalți 
Care plutesc împreună cu el! 
Pe timp de vară, 
Îmi place să admir olimpicii… 
Un munte de efort și speranțe… 
Pleacă din neștiute săli de sport, 
Și ajung departe, în căutarea gloriei, 
Sub steagul pur, care flutură alb deasupra 
lor, 
Mângâindu-I cu ale sale cercuri de culoa-
re… 
Unul albastru, 
Agățat de altul galben, 
Îngemănat cu unul negru, 
Prins strâns de altul verde, 
Legat de unul roșu… 
Atât de vulnerabili par oamenii 
Care se înfruntă-n sport 
Și totuși au atâta forță 
În a se avânta în luptă, 
Cu respect pentru adversari! 
Îți plac sportivii? 
Bucură-te alături de ei! 
Încurajează-i și aplaudă-i! 
Și ține minte 
Ceea ce ei, în arena olimpică, îți transmit: 
Excelența are valoare 
Doar în prietenie și pace!

POEZIE 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL III 

Elev: Barbu Daria-Maria 
Colegiul Național Frații Buzești, Craiova 

Profesori îndrumători: Cismaru Maria-Crina și 
Notrețu Mihaela

FLACĂRA ÎN OLIMP

Uneori, 
Sufletul pleacă de lângă mine 
și ia, din palmă de copil aripa speranței. 
Ca o umbră se agață, apoi, 
de suflarea unui cocor fără glas 
și se prăbușește clar în abisul unei lacrimi. 
Alerg după El, înconjurând cinci cercuri 
împletite din funii de oțel, 
șchiopătând peste-o fâșie de timp 
și simt 
cum rănile se prind, dincolo de aur, unse 
cu ambrozie. 
Ard întunecat, și, închizând ochii, pe Hera 
o pot vedea: 
îmi asultă bătaia inimii suferinde. 
Mă ridic, acum, depășind orice: 
Munte sau mare, 
ignorând orice poruncă... 
Surâzând, înfiorarea-n luptă se prelinge 
toată pe trup. 
Mă simt patină alunecând pe atâtea mări 
și cânt cu valurile imn la braț cu Poseidon, 
și nu mă doare mai deloc un pumn de 
pugilist Destin.

Alteori, 
trăiesc în luptă ca scrimer, 
ridic în joc o sabie de gând, 
deși e greu de tot, 
căci dorințele-mi neîncăpătoare sunt rivale 
pe măsură, 
iar, 
dacă există cinci cercuri în jur, 
atunci răzbesc olimpică mereu: 
din toate, fie și un pic, 
mă construiesc ca Muntele Olimp. 
Și, în oglinda unui ceas mărunt, 
îmi pare 
că-nmuguresc din creștet lauri... 
E pace azi: mă împrietenesc cu hazardul, 
nebănuitul, nepipăitul 
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sau ce-o mai fi... 
și ard ca flacăra-n eter: unic poem!

POEZIE 
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL I 

Elev: Vlad Andrada-Florina 
Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Deva 

Profesor îndrumător: Vlad Adriana

SUB ROȘU, GALBEN 
ȘI ALBASTRU PLÂNG...

Sub roșu, galben și albastru plâng... 
E-un curcubeu sau vis plăpând? 
Stindard de aur zboară-n vânt 
Sub visul de copil mă frâng 
Cu dorul și dorința mea 
ca să câștig... Medalia...

Sub roșu, galben și albastru plâng... 
Dar oare... unde pot s-ajung...? 
Cetatea Devei e prea sus 
Pentr-un copil ce-a fost adus 
Să urce-ntruna-n drumul său 
pe podium... Elixir de Zeu...

Sub roșu, galben și albastru plâng... 
E tril măreț sau imnul sfânt...? 
E dorul greu ce mă alintă 
Căzând la bârnă, sol sau lentă. 
Ce-aduce pacea-n ceas de luptă 
cu fruntea sus... căci... sunt Româncă...!

POEZIE 
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL II 

Elev: Apucăloaiei Mihaela 
Liceul „Vasile Conta”, Târgu-Neamț 

Profesor îndrumător: Roman Ioan-Romeo

RĂZBOIUL MINȚII

Te-ai ridicat. 
Acum visează, muncește, zâmbește. 
Acoperă-te, suflete, cu bunătate! 
Scufundă-te-n prăpastia perseverenței, 
Nu încerca să scapi din ea. 
Participă, nu câștiga 
Și totuși, 
Și totuși apără-ți cauza! 
Contractă-i printr-un singur pas 
Două sute 

Din 639 de mușchi. 
Pune-le-n mișcare. 
Optzeci și nouă 
Mulțime de oase. 
Transpiră mult, 
Nouăzeci și nouă la sută din tine. 
Inspirația să-ți fie prezentă. 
Concentrare, copile,  
Asta-i cel mai greu de făcut. 
Ai un scop, urmează-l. 
El să nu scuze mijloacele.  
Acum ești sus 
Încă un pas, încă un pas, 
Ai căzut... 
Dar tu ești puternic. 
Te-ai ridicat din marea disperării. 
Pas cu pas, 
Din nou sus. 
Colegul tău a căzut, 
Așteaptă inert. 
Ajută-l, ridică-l, zâmbește-i! 
Ți-e gândul la premiu 
Nu vrei să te oprești 
Dar sufletul vrea altceva. 
Vrea. 
Și inima se luptă cu mintea. 
E greu să le pui în balanță. 
Când amabilitatea te domină  
Iar mintea-ți vrea premiul, 
Răspunsul rămâne incert. 
Și te-ai oprit. 
L-ai ridicat, 
L-ai uimit. 
Ai pierdut aurul, 
Nici podiumul nu l-ai mai atins 
Și totuși... 
Și totuși sufletul ți-e aprins. 
Nici medalia, nici titlul 
Nu îți vibrează în mâini. 
Dar tu ai câștigat altceva. 
Tu ai luat cupa. 
Ușor de-nțeles care cupă: 
E cupa recunoștinței 
Cupa supremă. 
Ea le cuprinde pe toate. 
Ești perseverență, muncă, 
Sinceritate, 
Altruism, 
Bunătate, 
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Te-ai depășit pe tine! 
Acum ești mai bun ca oricând. 
Ai muncit, 
Ai sperat,  
Ai căzut. 
Și totuși, 
Totuși ai reușit. 
Înoți în marea gloriei. 
Ai luat Cupa FAIR-PLAY. 
Cum? 
Alergând, 
Vibrând, 
Muncind, 
Sperând 
Iubind viața...

POEZIE 
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL III 

Elev: Urziceanu Andreea-Mădălina 
Colegiul Național “Carol I”, Craiova 

Profesor îndrumător: Ungureanu Petruța Cristina

UN COPAC NUMIT VICTORIE

Strigătul de triumf desenează un cerc în 
gândul meu, 
Suflul neregulat îmbrățișează dulce visul, 

Zâmbete mii și mii se împletesc în zbor, 
Inima mea, iață, cântă încet, ca presimțirea 
unei zefir…

Voi fi luna cerului tău înstelat, o, victorie, 
Mă voi cățăra pe munți doar ca să văd 
lumea. 
Curajul îmi este părinte. 
Teama mea – este soră cu vântul, 
Care se joacă în părul meu… 
Nu pot s-o văd, E doar o închipuire 
Care se va pierde 
Când primul meu pas va striga: 
Priviți-mă!

Nu, nu voi fi prada plăpândă a fricii,  
Voi zbura precum un vultur 
Printre cercurile colorate. 
Sau 
Voi fi o caldă sămânță 
Îngropată în iarnă. 
Voi răsări, voi răsări 
Voi deveni stejar, 
Apoi pădure voi deveni, 
Fără hotar...
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PROZĂ 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL I 

Elev: Manea Adrian-Alexandru 
Colegiul Tehnic „Transilvania”, Deva 

Profesor îndrumător: Manea Raluca-Elena

DAFINI

Cu toate că nu mă veți crede, întâmplarea 
pleacă de la bunica mea, pe care o cheamă 
Dafina. Niciodată nu mi s-a părut ciudat 
numele ei, poate pentru că așa am crescut, 
strigând-o Dafi. Anul acesta, de Florii, 
mama a luat un tort și flori, să i le ducem 
bunicii, fapt curios, că nu am spus „La 
mulți ani” decât celor cu nume de flori. În 
fine, ajunși, am întrebat-o de ce au numit-o 
așa, iar ea mi-a spus o poveste: „Fata din 
dafin”. Adevărul e că nu mi-o pot închipui 
pe bunica tânără și zglobie, sărutată de un 
prinț. Seara am plecat acasă, iar Dafi mi-a 
dat un ghiveci cu un pui de dafin, sunt peste 
tot prin curte, abia i-a scos din pivniță, că a 
fost frig, iar dafinii nu sunt obișnuiți cu cli-
ma noastră, le place în Grecia. L-am pus în 
geam și, așteptând să adorm, mă gândeam 
la el, atât de departe de țara lui, mă uitam pe 
geam, la licăritul stelelor.

Mâine începe campionatul de fotbal pe 
școală, în Săptămâna Altfel, iar eu voi fi re-
zervă, așa au hotărât colegii, deși sunt foar-
te bun în defensivă. Chiar sunt dezamăgit. 
Atât de dezamăgit, încăt îmi dau lacrimile, 
mi se pare rușinos. Și peste lacrimi, miroase 
cam prea tare dafinul meu.

Aerul proaspăt, cu miros de animale, de sat 
îmi dă sentimentul că trebuie să alerg. Și pi-
cioarele urmează singure cărarea șerpuită, 
urcând dealul stâncos. Mă simt liber, mun-
tele din față îmi e adversar și prieten. Cerul 
e un albastru, aproape. După o cotitură, mă 
opresc brusc, într-un grup de copii care îmi 
blocau calea, la marginea unor tufe de laur. 
Straniu, înțeleg tot ce spun, deși nu e o lim-
bă pe care o cunosc. Cred că au 10-11 ani și 
sunt gălăgioși, curioși, adunați în jurul unui 
bărbat.

— Bine, spuse acesta, vă mai povestesc o 
dată. E adevărat, am luat parte la lupta 
din golful Marathon și l-am cunoscut pe 
Pheidippides. Eram mai tânar pe atunci, 
acum nu știu dacă aș mai parcurge în fuga 
aceea nebună drumul până la persani, ada-
u gă, potrivindu-și chitonul pe umăr. Eu nu 
mă gândeam că vom învinge, nu venise nici 
ajutorul spartanilor.

— Îți era frică, Eschyl?

— Nu m-am gândit, era teribil cum cântam 
toți, alergând prin săgeți.

— De ce n-ai alergat tu la Atena, cu vestea 
victoriei?

— Copii, unora le este dat să devină eroi, 
altora să le facă memoria eternă, lui 
Pheidippides și altor atenieni. Să nu uitați să 
pre gătiți cununi de lauri pentru concurenții 
de mâine. Adevărul e că mereu mi-am dorit 
și eu laurii, dar nu sunt un sportiv. Și mă 
privi fix, parcă înțelegea aerul meu străin. 
Am tresărit, zâmbind. Aș fi vrut să stau cu 
ochii închiși, să fixez visul în memorie, dar 
mi-am dat seama că simțeam aceeași aro-
mă.

Mirosul straniu mă atrăgea spre bucătărie, 
acolo mama punea dafinul într-un ghiveci 
cu motive grecești. Mă privi zâmbind:

— Ai adormit! Păreai atât de obosit, de 
parcă ai fi alergat la maraton!

— Mamă, ai auzit de Eschyl? (Doamne, 
mama e de speriat...)

— Normal, de ce mă întrebi, aveți vreo temă 
la școală? Nu cred, sunteți prea mici!

— Nu, îmi aduc aminte că doamna de isto-
rie ne-a povestit, dar nu aveam de învățat. 
Totuși, mama, mi se pare nedrept ca, noi, 
sportivii să fim laureați, nu e corect! Dar 
scriitorii care au scris despre ei?
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— Nu știu… nu m-am gândit.

— Legendele pornesc de la un scriitor, așa 
ajungem să știm că Pheidippides a alergat 
43 de km. Așa, Jocurile Olimpice includ azi 
proba de marathon. Dar Eschyl? Eu vreau 
sa-i ducem o cunună de lauri, de unde gă-
sim?

— Dragul meu, la buni în curte avem 
nenumărați, doar că noi le spunem Dafini, 
numai că un scriitor își află cununa de lauri 
în sufletul și mintea celui care îl citește. Și e 
mereu laureat prin lectură.

Doamne! Am tăcut, fugind în cameră. Da, 
Olimpiada este nu doar un concurs la televi-
zor, este și Olimpiada de limba și literatura 
română, mi se pare atât de evident acum, 
tocmai Apollo s-a îndrăgostit de Daphnes. 
Am înțeles, nu am fost ales luni pentru că 
eu voi scrie despre meci, în revista școlii. Iar 
colegii mei vor deveni eroi, încununați sau 
nu, dar eroi în articolul meu.

Grecia și camera mea, meciul de luni și 
maratonul, laurii și dafinii, toate sunt una, 
la fel ca alergătorul și scriitorul.

Trebuie să fie soarta, să ai o bunică pe nume 
Dafina!

PROZĂ 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL II 

Elev: Stoica Petru 
Școala Gimnazială nr. 197, București 

Profesor îndrumător: Stănculea Georgeta

CONCURSUL DIN PARC

M-am trezit. Era o zi mohorâtă, cu un cer 
cenușiu, dar asta nu putea să mă întris-
teze… Aveam primul meu concurs de aler-
gare în parc!

Eram atât de entuziasmat, de nu vă puteți 
imagina! Inima mea se zbătea ca o pasăre      
intr- o colivie și respiram în orice secundă!

Peste două ore era concursul de alergare. 
Până atunci trebuia să mă antrenez. Asta 
am și făcut o oră. Dupa aceea, m-am odihnit 
puțin, apoi am plecat la concurs. Parcul plin 
de verdeață m-a primit ca un prieten și m-a 
revigorat.

Mai erau zece minute. Eram deja la locul de 
start. Nu știam cu cine să mă întrec.

Toți erau la locurile lor. Mai aveam un 
minut până la semnalul începerii cursei. 
Am încercat să discut cu ceilalți concurenți, 
dar nimeni nu voia să vorbească. Ziceau că 
nu pot să comunice pentru că sunt foarte 
emoționați. Doar unul dintre ei a spus: „Să 
câștige cel mai bun!”, dar mi-am dat seama 
că nu vorbea serios când a adăugat cu un aer 
de superioritate: „Și eu sunt cel mai bun!!”

M-am așezat pe locul meu de start și în față, 
pe un ecran mare, a început numărătoarea 
inversă: zece, nouă, opt, șapte, șase, cinci, 
patru, trei, doi, unu, START!

Toată lumea a pornit ca din tun! Am alergat 
cât de repede puteam, eram pe locul doi, dar 
îmi dădeam seama că avansam și simțeam 
cum picioarele mă propulsau către primul 
loc.

În fața mea era un singur concurent – „Eu 
sunt cel mai bun”. Copilul acela îngâmfat 
avea un chip speriat. Deodată, i s-a luminat 
chipul, a aruncat cu ceva lipicios spre mine 
și a început să râdă. Preocupat de „mișcarea 
sa tactică”, nu și-a mai concentrat atenția. 
S-a împiedicat și a căzut.

De-abia atunci mi-am dat seama că eram 
aproape de linia de sosire. O dorință puter-
nică de a învinge a pus stăpânire peste gân-
durile mele. Nu mai simțeam nicio durere, 
nici a trupului, nici a sufletului. Mai aveam 
puțin, un pas, și încă unul… Linia de sosire 
devenea mai clară, și mai clară… Cu o ulti-
mă sforțare am trecut-o! Cei de pe margini 
mă ovaționau. Privirea mi se împăienje-
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nea, imaginea devenea neclară, dar auzeam 
aplauzele. Atunci am înțeles că am câștigat.

Eram atât de fericit!

Am ajuns pe podium împreună cu alți copii 
de vârsta mea. Am primit medalia de aur și 
laudele oamenilor din tribună. 

Bolta cenușie a cerului devenise albastră, 
soarele strălucea, iar eu mă simțeam în al 
nouălea cer. Atunci am înțeles cât de im-
portant este „fair-play-ul” în sport.

Așa am devenit un mic campion! „Micul 
campion din parc!”

PROZĂ 
Categoria: 7-10 ani – PREMIUL III 

Elev: Vladimirescu Andrei 
Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, 

Deva 
Profesor îndrumător: Oprițoiu Corina Daciana

IONICĂ FIR DE IARBĂ 
ȘI GOGOȘEL

Ionică era un băiat înalt și slab și toată ziua 
mânca ciocolată, iar Gogoșel, noul lui vecin 
era scund și durduliu deoarece nu-i plăcea 
sportul și mânca multe snacks-uri.

Într-o zi, Ionică, zis și Fir-de Iarbă pentru 
că era subțirel și palid, se juca cu mingea în 
parc. Mingea sări în stradă iar el se duse s-o 
ia, dar fără să vadă mașina care se apropia. 
Gogoșel, care urmărea o pisicuță, îl văzu și 
îl trase pe Ionică la timp din fața pericolului. 
De atunci rămaseră prieteni.

Toți copiii din oraș aflaseră că o fată foar-
te frumoasă, deșteaptă și judoka foarte 
bună stătea la marginea unei păduri dese, 
dar niciunul n-o văzuse, așa că cei doi se 
hotărâră s-o găsească. Începură să se inte-
reseze de acest sport și aflară că profesorul 
cu care se antrena fata era în căutarea unor 
copii dornici să li se alăture. Se priviră lung 
unul pe celălat și și-au dat seama că nu sunt 
cei mai potriviți, dar asta nu-l putea împie-

dica să încerce. Voiau s-o întâlnească pe fata 
misterioasă și împreună să meargă la judo.

Își umplură ghiozdanele cu ciocolată și 
snacks-uri și porniră la drum, dar nici n-au 
ajuns la marginea orașului, că se simțiră 
foarte rău. Au mâncat din proviziile care le 
aveau, dar le era tot mai rău.

La marginea drumului se întindea o livadă 
foarte mare cu pomi fructiferi iar lângă ea o 
grădină de legume. Se apucară să mănânce 
câteva fructe și legume și au observat că 
încep să prindă putere. Atunci și-au golit 
ghiozdanele și le-au umplut cu fructe și 
legume. Cu noile alimente, au pornit din 
nou la drum.

Au ajuns la râul de lângă pădure și, pentru 
că nu se afla niciun pod prin apropiere, se 
aruncară în apă. Ionică începu să înoate voi-
nicește dar Gogoșel se ducea la fund, așa că 
Fir-de-Iarbă se întoarse și îl ajută să traver-
seze râul.

Ajunși pe celălalt mal au văzut că pădurea 
era pe un deal foarte înalt și că le trebuiau 
picioare puternice pentru a-l urca. Se prin-
seră de mâini și începură urcușul. La un 
moment dat au zărit într-o scorbură faguri 
cu miere și tare ar mai fi gustat puțin. Când 
s-au apropiat de copac, un urs mare și ca-
feniu care stătea la pândă îi văzu și se luă 
după ei. Ionică și Gogoșel o luară la fugă și 
nu mai ținură cont de greutatea urcușului și 
nici de tufele care le apăreau în cale. Săreau 
peste ele fără să se mai uite înapoi.

Când padurea se sfârși, în fața lor văzură o 
casă mare și frumoasă, iar în grădină se juca 
o fată minunată. Era Lăcrămioara, cea pen-
tru care trecuseră prin atâtea încercări.

Acum ei erau diferiți: mai musculoși, mai 
puternici, hotărâți și roșii în obraji.

Când îi văzu ieșind din pădure, știind cât de 
dificil și periculos era drumul, fata le zise:
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 Dacă vreți să fiți voioși. 
 Faceți sport, nu fiți sfioși. 
 Mâncați fructe și legume, 
 Și să știe-ntreaga lume 
 Că mișcarea nu e rea, 
 Chiar dacă uneori e grea. 
 Cu ambiție mare 
 Treci de orice încercare.
apoi le dădu câte un pupic, lui Ionică pe 
obrazul stâng iar lui Gogoșel pe obrazul 
drept.

Era tot ceea ce aveau nevoie să-i convingă 
să se antreneze împreună. Au mers toți trei 
la profesorul Lăcrămioarei, iar acesta i-a 
primit bucuros.

Mândri de rezultatul lor, dar și de recom-
pensa primită, plecară fericiți spre casă iar 
drumul li s-a părut de data aceasta foarte 
ușor.

La întoarcerea în oraș, prietenii lor îi aș tep-
tau și erau nerăbdători să afle despre peri-
pețiile lor, dar mai ales depre Lăcrămioara.

PROZĂ 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL I 

Elev: Băluță Bianca-Ioana 
Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea 

Profesor îndrumător: Matei Ana-Gabriela

CÂND VIAȚA ȘI PRIETENIA 
AU PRIORITATE...

Poate pentru unii libertatea înseamnă să 
ajungă acasă la orice oră târzie în noapte. 
Pentru mine, libertatea înseamnă o șa co-
modă, o adiere ușoară de vânt care să-mi 
fluture părul asemenea spicelor de grâu în 
plină vară. Un om și un cal – lucrul pentru 
care trăiesc.

Încă o zi până la competiția Stanhope, 
organizată odată la 3 ani, la care concurează 
unii din cei mai buni călăreți din regiune. 
Nume precum: Alma Rodriguez, clasată în 
topurile naționale, Will Taggert, nou-venit 
cu foarte mult potențial, Sarah Whithney, o 
inimă mare cu o ambiție pe masură și Elias 

Goodwin, un băiat misterios, determinat să 
câștige tot ce își propune.

După atâtea luni de antrenament am rămas 
aceeași fată încrezătoare. Am crezut că sen-
timentele mele o să se schimbe, dar toată 
așteptarea asta îmi provoacă o stare de neli-
niște gândindu-mă la definirea traseului pe 
care îl voi parcurge. Voi fi destul de bună? 
Voi avea curajul să iau propriile decizii?

Până și Calliope resimte aura negativă pe 
care o las să plutească în aer, contur în con-
turul corpului meu. Uneori reușesc să mă 
calmez doar în prezența ei, când îi mângâi 
și împletesc coama albă și mătăsoasă. Mi-a 
plăcut întotdeauna modul în care diferitele 
nuanțe de crem se completează pe blana ei 
asemenea unei cești de cappucino în care ai 
pus lapte.

În timpul ultimelor antrenamente pentru 
cursă, îl observ pe Elias Goodwin uitându-se 
la mine din depărtare. Probabil studiază 
toți concurenții pentru a le descoperi 
slăbiciunile. Mi s-a spus să nu mă încred prea 
mult în adversarii mei, oricât de prietenoși 
ar părea. Sora mea mi-a povestit cum sunt 
oamenii în pragul unor astfel de competiții. 
M-am hotarât să nu las neîncrederea mea 
să se vadă. Se apropie de mine pe calul lui 
gri cu un zâmbet larg pe față, care chiar nu 
părea prefăcut sau forțat. Vântul îi arunca 
părul blond în toate direcțiile. Ochii lui, 
parcă desprinși din inima unui nor de 
furtună, mă ațintesc, dar nu mă fac să mă 
simt incomod.

— Hei, ai un cal foarte frumos, cum o 
cheamă? Spune el pe un ton prietenesc.

— Calliope, răspund eu fără a da mai multe 
explicații.

— Iar tu ești Bailey, nu-i așa? Eu sunt Elias. 
Încântat de cunoștință. Ceva din modul în 
care vorbește – încrezător și degajat – mă 
face să cred că nu are intenții rele, dar nu 
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pot să mă încred în el. Nu cât timp partici-
parea lui la concurs este o mare amenințare.

— Ce te aduce în apropierea casei mele? Îl 
întreb trecând direct la subiect.

— Nu am nicio idee cum am ajuns aici. Am 
început să mă pregătesc pentru concursul 
de mâine. La un moment dat am vrut să fac 
o pauză pentru a explora împrejurimile și 
iată-mă. Totul este așa de frumos aici. Nu 
vreau să mă întorc la antrenamente încă. 
Nu ai vrea să facem o plimbare pe aici?

Sunt surprinsă plăcut de îndrăzneală băia-
tului și pentru că nu pot să inventez o scuză 
bună pe moment, accept propunerea sa, cu 
condiția de a nu ne îndepărta prea tare de 
locul în care ne aflăm.

Pe tot parcursul drumului rămânem tăcuți. 
Elias privește peste tot în jur, de parcă nici 
nu ar cunoaște zona. Îmi fac curaj și îi spun:

— Nu cred că ești de prin locurile astea.

— Greu de ghicit, nu? Abia m-am mutat în 
zonă. Vin din alt oraș, dar cred că acesta e 
mult mai frumos decât cel vechi. Pentru că 
nu răspund, continuă. Tu de când ești aici?

— De când mă știu, dar nu știu ce aș fi făcut 
dacă nu aș fi crescut aici.

Nu mai mergem mult și ajungem în locul de 
unde am plecat. După ce lăsăm caii la graj-
duri, ne îndreptăm fiecare spre casele lor. 
După ce ajung în camera mea, gândurile 
asupra celor întâmplate astăzi mă năpădesc. 
Nu mă voi încrede în el prea ușor. Sunt si-
gură că mă pot descurca la concurs pe cont 
propriu. O alianță este oricum un joc peri-
cu los pentru că doar unul poate câștiga.

Noaptea se apropie cu pași repezi, dar capul 
meu este încă plin de gânduri, întrebări, 
speranțe. Pentru că nu le mai pot face față, 
decid să mă duc la grajduri, să stau cu Ca-

lliope, pentru că știu că este singura care mă 
poate calma.

Ajung în boxa calului și stau puțin cu ea. 
Când dau să-i împletesc o șuviță din coamă, 
aud pași apropiindu-se de locul în care mă 
aflu. Inima îmi bate cu putere. Speram să 
găsesc o oază de liniște, fără să dau peste 
alți concurenți. Văd o siluetă care intră în 
boxă față în față cu cea a lui Calliope și o re-
cunosc imediat – Elias Goodwin. Nu știu ce 
ar trebui să fac, așa că mă ascund după iapă. 
Îmi dau seama că este prostesc, dar am ve-
nit aici să mă relaxez, nu să mă gândesc și 
mai mult la competiția care are să vină. Îl 
aud cum vorbește cu calul său, Roan, pe 
un ton atât de frumos încât sunt tentată să 
mă ridic și să îl salut, dar nu o fac. Apoi îmi 
amintesc de ce am venit aici – să mă destind 
și să petrec timp cu calul pe care îl iubesc. 
Mă așez pe niște fân dintr-un capăt mai în-
depărtat al boxei și continui coada pentru 
Calliope. Încep să vorbesc cu ea de aseme-
nea, nepăsându-mi dacă el mă aude. La un 
moment dat, aud o bătaie în ușa boxei și re-
alizez imediat că este Elias. Îl invit să intre 
și acesta se așază la o distanță decentă de 
mine.

— Presupun că și tu ești aici din cauza com-
petiției de mâine, spune el cu o notă de 
tristețe și oboseală în voce.

— Desigur, dar te rog să nu mai pome nești 
asta. Am venit aici să scap de ea, chiar și 
pentru o clipă.

— Scuze. Știi, când eram mai mic, călăritul 
era mult mai distractiv.

Această scurtă afirmație îmi trezește o 
mulțime de amintiri în adâncul inimii. 
Amintiri cu bunicii mei, vechii prieteni și 
multe altele. Nu știu cum a reușit, dar cu o 
singură propoziție, Elias a dezlănțuit o mul-
țime de imagini, care până atunci păreau 
șterse, despre copilăria mea, astfel făcân-
du-mă să uit total de concurs. Văzând că mă 
gândesc intens la ceva anume, mă întreabă 
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dacă  sunt bine. Îi răspund că mi-am amin-
tit de vremurile din copilărie. De atunci por-
nim o întreagă discuție pe acestă temă. El 
îmi povestește despre iubirea lui pentru cai 
și așa fac și eu. Încep să nu-l mai văd deloc 
doar ca pe un rival.

După mai bine de o oră, decidem să plecăm. 
Sunt sigură că toată acea conversație ne-a 
ajutat pe amândoi nu numai să uităm de 
concurs, ci și să ne vedem unul pe altul ca 
oameni, mai presus de adversari.

Azi este ziua cea mare. Mă simt mai speriată 
ca oricând. Încerc să rămân calmă, dar fie-
care mușchi din corpul meu este încordat, 
mâinile îmi tremură și sunt sigură că bătăile 
inimii mele se pot auzi de la străzi distan-
ță. Încep să-mi pregătesc pachetul, o trusă 
de prim ajutor și sacul de dormit deoare-
ce cursa va dura până mâine seară. Chiar 
sper să nu se întâmple nimic neașteptat în 
timpul cursei, deși pădurea de la marginea 
pajiștilor nu este cel mai bun loc în care să 
călărești. Vreau să fiu pozitivă și îmi spun că 
poate traseul meu va fi pe la periferia pădu-
rii, dar șansele ca asta să se întâmple sunt 

foarte mici. Explorez pădurea aceea de luni 
deja, dar nu am reușit să cuprind nici jumă-
tate din ea.

Am ajuns la locul unde se va desfășura com-
petiția destul de devreme. Tribunele sunt 
deja pline cu oameni energici care au venit 
fie să susțină călăreții, fie să admire caii. 
Concurenții se prezintă la start unul câte 
unul. Mă răsucesc din nou spre tribunesă 
îmi salut încă o dată familia și îl văd pe Elias 
în dreapta mea. Acesta îmi zâmbește blând, 
dar în ochii lui gri pot citi teama și nesigu-
ranța. Îi zâmbesc la rândul meu și îmi arunc 
ochii în mulțimea de concurenți aliniați în 
stânga mea. Nervozitatea tuturor plutește 
în aer ca un nor de furtună. Încerc să-mi re-
capitulez strategia: să nu alerg prea în for-
ță, să gestionez resursele de care dispun cu 
cap și să nu mă abat de la drum. Îmi consult 
ceasul. Mai sunt doar 5 minute până la în-
ceperea cursei, ceea ce înseamnă că trebuie 
să ne fie împărțite hărțile care arată traseul 
fiecăruia. O doamnă drăguță cu bucle blon-
de atârnându-i pe umeri îmi înmânează  bu-
cată de hârtie de mărimea unei cărți pe ca-
re este desenat drumul pe care trebuie să îl 
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urmez. Trebuie să merg pe lângă dealurile 
de lângă casa mea, apoi prin partea estică a 
pădurii și, în final, o vale destul de abruptă 
între două dealuri înalte. Mă gândesc cum 
să îmi distribui timpul pentru a parcurge tot 
traseul în timp util. Hotărăsc să ajung până 
la jumătatea pădurii până se înnoptează și, 
oricât de frică mi-ar fi să dorm în pădure. 
Apoi să mă trezesc dis-de-dimineață și să 
pornesc spre ultimul obstacol. Este ultimul 
minut până la start. Aud doar urări de suc-
ces, așa că mă hotărăsc să fac și eu asta. Mă 
întorc spre Elias și îi urez succes în cel mai 
sincer mod posibil. Fac la fel și cu concuren-
ta din stânga mea și cu încă alți câțiva.

Toată lumea este pregătită. Organizatorii ne 
urează succes. Numărătoarea finală a înce-
put.

Trei... Doi... Unu... START! Nu pot risipi ni-
cio secundă. Momentan suntem toți pe ace-
eași linie, dar sunt sigură că nu va rămâne 
așa. În curând ne vom despărți și nu voi mai 
avea idee cine va fi primul, dar sunt sigură 
de un lucru – nu voi cere mai mult de la ca-
lul meu decât este posibil. Bunăstarea mea 
și a lui Calliope este mult mai importantă 
decât câștigarea acestui concurs.

Înțeleg de ce dealurile au fost considera-
te un obstacol. Toate sunt asemănătoare 
și este foarte greu să te concentrezi asupra 
traseului. Nu există nici un copac după care 
să mă ghidez și fiecare concurent a luat-o pe 
drumul lui. După patru ore întregi petrecute 
pe dealuri pot, în sfârșit, să văd pădurea. Nu 
credeam că mă voi bucura să văd acea pădu-
re. Cu cât mă apropii mai mult de pădure, 
cu atât mai mult mă cuprinde un sentiment 
de neliniște. Nu mai e cale de întoarcere, 
așa că accelerez și intru în pădure alături de 
Calliope. 

Pentru că abia au trecut patru ore după 
prânz, pădurea nu este înfricoșătoare, dar 
sunt sigură că nu o voi mai vedea cu ace-
iași ochi la noapte. Aud șoaptele frunzelor 
de stejar abia crescute dansând în adierea 

ușoară a vântului care îmi aruncă șuvițele 
castanii de păr în spate. Urechile mele dis-
ting și sunetele slabe ale animalelor pădurii, 
cântecul păsărilor și zumzetul insectelor. 
Mirosul de pământ și de copaci amestecat 
cu adierea vântului mă cheamă mai adânc 
în inima pădurii. Aici, cerul dispare aproape 
complet. Mai rămân doar câteva părți din 
acesta, ca piesele împrăștiate ale unui pu-
zzle. O lumină slabă se strecoară printre ra-
murile stejarilor și luminează calea pe care 
trebuie să o urmez.

Noaptea s-a lăsat. Pădurea care era atât de 
plină de viață îmi dă fiori pe șira spinării. 
Aleg să merg mai încet ca să nu mă izbesc 
de vreun copac în drum. Acum nu mai aud 
absolut niciun sunet în afară de cel al pași-
lor lui Calliope pe crengile uscate de pe jos. 
Un sentiment de frică își face loc în mintea 
mea și oricât aș încerca să-l alung, el insistă 
să rămână alături de mine. La un moment 
dat aud urletul unui lup destul de aproape 
de locul în care mă aflu. Ritmul inimii mele 
accelerează       intr-un mod alarmant și nu 
am idee ce să fac. Dacă o iau la goană sunt 
șanse mai mari ca lupul acela să se ia după 
mine, așa că decid să merg mai încet, ca să 
pot auzi dacă lupul mai este în spatele meu. 
De mai bine de un sfert de oră de mers nu 
am mai auzit nimic. Luna dispare în spatele 
norilor și în pădure se lasă întunericul, așa 
că mă gândesc să mă opresc undeva să mă 
culc pentru a avea destulă energie urmă-
toarea zi. Aleg un loc apropiat de un stejar 
foarte înalt și îmi instalez sacul de dormit. 
Nu trece mult timp și aud pașii unui animal 
repezindu-se spre locul unde m-am oprit. 
Într-o clipă sunt în picioare cercetând zona. 
În depărtare zăresc o umbră de mărimea 
unui lup. Sunt mai speriată ca niciodată. 
Încerc să mă mișc, să fac ceva, dar nimic 
nu se întâmplă. Respirația îmi este tăiată 
și îmi simt capul ca și cum ar fi plin de de-
moni care îmi blochează creierul din a da 
comenzi celorlalte părți ale corpului meu. 
Rămân în această stare câteva momente, 
după care mă trezesc ca dintr-o transă. Su-
netul pașilor animalului încep din nou, de 
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data aceasta mult mai aproape. Mă îndrept 
spre Calliope care este foarte agitată. Silue-
ta iese de după un copac. Chiar este un lup. 
Ochii lui galbeni sunt singurul lucru pe care 
îl pot distinge în întunericul nopții. Încerc 
să rămân nemișcată, dar știu că asta nu va 
funcționa pentru că lupul se apropie deja de 
mine. Trebuie să mă gândesc la ceva. Repe-
de! Tot ce mai pot face este să încalec pe cal 
și să fugim împreună cât de repede putem, 
așa că asta fac. Nici nu apuc bine să urc și 
Calliope a luat-o deja la sănătoasa.

Lupul este mult mai rapid decât mă aștep-
tam și ne-a prins din urmă cu ușurință. 
Acum este foarte aproape de Calliope. Re-
ușesc să văd cu coada ochiului că acesta se 
repede să muște piciorul calului. O furie de 
care nu credeam că sunt capabilă mă cu-
prinde. Nu o pot lăsa pe Calliope să fie ata-
cată de un animal cât timp eu privesc! Mă 
dau jos din șa, știind că sunt pe cale să fac 
cel mai riscant și periculos lucru din viața 
mea. Când picioarele mele ating pământul, 
îi caut privirea calului și sper să înțeleagă că 
trebuie să fugă de îndată ce încep și eu. Ochii 
ei cuprinși de frică devin dintr-o dată lucizi, 
de parcă ar înțelege exact ceea ce vreau să-i 
transmit. Apoi îmi mut privirea spre lupul 
confuz din spatele meu. Acesta se uită când 
la mine, când la cal, neștiind pe cine să ata-
ce. Profit de această șansă și încep să fug 
mai repede ca niciodată. Lupul se ia după 
mine după o clipă de ezitare. Acum trebuie 
să găsesc o ascunzătoare sau să urc într-un 
copac. Chiar în fața mea se afla un copac pu-
țin înclinat. Ajung aproape de el și sar cât 
de sus pot. Apoi mă apuc de o creangă, dar 
lupul are același plan ca mine. Acesta sare 
direct pe creangă, dar nu ajunge până acolo. 
În schimb, ajunge la nivelul meu și se apucă 
cu ghearele de piciorul meu, după care cade. 
Simt cum o durere acută izbucnește din pi-
ciorul meu și se răspândește în tot corpul.

După foarte puțin timp aud sunetul pașilor 
repezi ai lui Calliope. Acesta ajunge aproape 
de copac și nechează mai tare ca niciodată 
pentru a speria lupul. Planul funcționează și 

lupul se îndepărtează cu un mârâit nervos. 
Nu mă pot bucura însă de această victorie 
pentru că sunt încă agățată de creangă iar 
corpul îmi este amorțit. Mâinile mele nu 
mai fac față greutății propriului corp, așa că 
sunt nevoită să cedez. Până jos e o distanță 
destul de mare. Dau drumul ramurii și mă 
lovesc de pământul rece. Aterizez pe spate 
și o explozie de durere de două ori mai pu-
ternică decât prima mă cuprinde. Încerc să 
nu țip de teama de a nu atrage și alte anima-
le periculoase aici. Reușesc, însă, să văd cu 
coada ochiului silueta unui călăreț în stânga 
mea. Merge cu o viteză destul de mare și în-
țeleg și de ce. Un alt călăreț este pe urme-
le lui, încercând din răsputeri să îl ajungă. 
Când ajunge aproape în dreptul meu, înce-
tinește, apoi se oprește. Acesta pare nedu-
merit, de parcă nu ar ști ce să facă, dar după 
un moment de ezitare pornește spre locul 
unde zac eu. Din acel moment, privirea mi 
se încețoșează și îmi este foarte greu să țin 
ochii deschiși. Încerc din greu să rămân 
conștientă pentru că îmi e frică de ce s-ar 
putea întâmpla dacă închid ochii. Văd o si-
luetă aplecată asupra mea, apoi simt că sunt 
luată în brațe de niște mâini ferme și dusă 
pe un loc moale. Vreau să mă ridic, să văd 
ce se întâmplă, dar nu am energie nici mă-
car să mai țin ochii deschiși. Înainte să mă 
predau de tot, simt o strânsoare puternică 
chiar deasupra locului unde am fost zgâria-
tă. După asta, îmi îngădui să-mi închid ochii 
și cad într-un somn adânc.

Bâzâitul insectelor este sunetul care anun-
ță venirea zorilor. Încet, pădurea prinde 
viață odată cu straturile de sunete care se 
suprapun în aerul rece de dimineață. Des-
chid încet ochii și mă ridic în picioare. Nu 
îmi amintesc foarte bine ce s-a întâmplat 
azi-noapte, dar sunt sigură că îmi voi amin-
ti în puțin timp. Cerul este destul de închis 
la culoare, ceea ce înseamnă că este foarte 
devreme. Mă întorc și în spatele meu se afla 
Elias. Acesta este întors cu spatele, hrănind 
caii. Mă îndrept în direcția lui și spun:
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— Hei! S-a întâmplat ceva azi-noapte? Nu 
îmi amintesc nimic. Tresare la auzul vocii 
mele și se întoarce nedumerit. Când mă 
vede, se relaxează și mă îmbrățișează. Apoi 
zice:

— Hei! Chiar nu-ți amintești? Tot ce știu 
este că eu călăream prin pădure și la un mo-
ment dat te-am văzut întinsă pe jos. Am ve-
nit să văd ce se petrece și am văzut că ai fost 
zgâriată adânc de un animal. Speram ca tu 
să-mi zici ce s-a întâmplat. După aceste cu-
vinte îmi revin în minte câteva amintiri vagi 
în legătură cu noaptea trecută.

— Îmi amintesc că am fost atacată de un lup, 
am încercat să mă urc într-un copac și el a 
sărit după mine, dar nu a reușit să ajungă 
până la creangă, așa că s-a prins de mine. 
După asta totul e ca o ceață în mintea mea. 
Tu m-ai salvat? De ce?

— Erai rănită, nu puteam să te las așa. 
Spune aceste cuvinte cu atâta sinceritate 
încât rămân surprinsă. 

— Dar te puteai duce mai departe! Celălalt 
călăreț te-a depășit!

Ce contează acum este că tu ești bine. Acum 
hai să o luam din loc imediat, poate putem 
recupera.

Pornim la drum cu cea mai mare viteză de 
care suntem în stare. Pe drum spre ultimul 
obstacol, meditez asupra celor făcute de Eli-
as. Nu a avut niciun motiv să mă salveze, și 
totuși a făcut-o. Nu știu dacă aș fi procedat 
la fel dacă aș fi fost în locul lui. Mai ales că 
am aflat din discuția de la grajduri că părin-
ții lui sunt foarte stricți și sigur se vor înfu-
ria dacă nu câștigă pentru că l-am încetinit 
eu. Acum am deplină încredere în el și sunt 
hotărâtă să îl ajut să câștige. Insist, mergem 
mai repede ca înainte și, chiar dacă știu că 
asta ne va obosi destul de mult, mai știu și 
că trebuie să ajungem în față cât mai repe-
de, în timp ce alți concurenți dorm. 

Ajungem la ultimul obstacol în jurul prân-
zului și când aproape se lasă seara, amândoi 
putem vedea linia de sosire. Se pare că ni-
meni nu a trecut-o încă. Chiar avem o șansă 
de câștig. Privesc un moment în spate și văd 
că sunt mulți concurenți în spatele nostru, 
așa că trebuie să accelerăm. Când ajungem 
aproape de final, Elias se întoarce spre mine 
și spune:

— Hai să trecem împreună linia de final. Ca 
o echipă. Aș vrea să accept, dar știm amân-
doi că nu va fi corect față de el.

— Nu pot, Elias, tu meriți să câștigi mai 
mult ca oricine, dacă nu m-ai fi ajutat, eu nu 
aș mai fi avut cum să ajung până aici. Meriți 
asta.

— Dar... Nu îl mai pot auzi de uralele celor 
care ne așteaptă după linia de final, așa că îi 
zâmbesc și îi fac semn să meargă înainte, în 
timp ce eu rămân mai în spate.

Elias este cel care trece primul, drept urma-
re el este câștigătorul. Mă bucur pentru el. 
Eu ies pe locul al doilea, iar asta mă bucură 
de asemenea.

În sinea mea știu că am câștigat mai mult 
decât un loc pe podiumul unui concurs, am 
câștigat o prietenie.

PROZĂ 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL II 

Elev: Zoica Andra 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Oradea 

Profesor îndrumător: Trempe Ioana

DANS PE CIOBURI DE CER

Grație, energie, atitudine și dedicare. Toate 
aceste ingrediente alcătuiesc rețeta per-
fectă în materie de sport. Dar cum nicio 
capodoperă nu e finisată în lipsa unui ingre-
dient care să o facă specială, nici sportul nu 
se putea lipsi de sarea din bucatele sale. Pa-
siunea! Fără de ea, toate celelalte nu au nici 
o însemnătate. Dar mi-a fost greu să înțe-
leg că e nevoie de mai mult decât pricepere 
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pentru a reuși, asta cel puțin până într-o zi, 
în care ochelarii cu care priveam viața și-au 
schimbat lentilele. Am primit în schimbul 
vechii percepții asupra realității una nouă 
și inovatoare. Ochelarii nou dobândiți îmi 
permiteau să privesc totul pe interior. Ve-
deam esența lucrului viu înfăptuit. Mai pe 
scurt, cele petrecute în acea senină sâmbătă 
de aprilie au avut un mare impact asupra fe-
lului în care gândeam și acționam.

Era o dimineață însorită, mai însorită decât 
ar fi firesc, iar în stomacul meu, milioane de 
fluturi de mătase valsau armonios, asemeni 
fulgilor de nea. Mai rămăseseră doar patru 
ore până la campionatul regional de pati-
naj artistic, iar eu trebuia să execut primul 
meu solo. Deși mă mutasem de puțin timp 
în Ottawa, ajunsesem o expertă, obținând 
o sumedenie de premii. Cu toate acestea, 
nu mai executasem până acum un moment 
complex ca cel pe care eram nevoită să-l 
prestez cât de curând. Așa că tumultul de 
fiori care îmi escalada întreaga ființă era de 
înțeles. Timpul s-a scurs repede. Ne aflam 
la Rideau Canal – mi se părea extraordinar 
că aveam privilegiul de a patina în acest loc 
splendid, iar la categoria junioarelor tocmai 
începea numărul final. Urma categoria 
mea. Mi-a fost mult prea teamă să privesc 
concurența în ochi, așa că m-am îndepărtat 
puțin de locul în care se desfășura competi-
ția și o fâșie de gheață pustie mi-a făcut cu 
ochiul. Am repetat de câteva ori momentul, 
apoi mi-am lăsat sinele să mă părăsească 
pe mine, făptură pământeană, și îndată 
sufletul meu a început să picteze în culori 
de pasiune gheața de sub picioare.

Dar tot acel cântec în mișcare a fost între-
rupt de un clinchet de clopoței ce suna îm-
prejur. O adiere blândă îmi aducea un me-
saj. Mi-am auzit numele. Eu urmam. M-am 
apropiat, am îndepărtat de pe mine armura 
împotriva gerului și am pătruns pe ciobul 
acela enorm de lacrimi de îngeri încreme-
nite. Am uitat de tot în jurul meu și, pentru 
câteva clipe, mi-am părăsit trupul. Sufletul 
meu dansa, iar aerul înghețat picta nouri 

de frig în jurul meu. Mă simțeam mai vie 
ca niciodată. Bucăți din mine se frângeau și 
lăsau loc să renască altele noi. Puneam atât 
de mult suflet în acea explozie pe care o ex-
tindeam treptat, încât noi membre și figuri 
– părți invizibile din mine, dar pe care eu le 
simțeam cu sufletul, fără să am nevoie și de 
ochi – se destindeau alături de mine, ieșind 
și reîntorcându-se la gazdă, pe care le trans-
puneam ulterior în noi reprezentări artisti-
ce. Am deschis ochii, dar nu mai percepeam 
realitatea. Iluzia unui imperiu de cristal în 
care eu eram singurul locuitor se extindea 
în jurul meu..

Am închis din nou ochii. Simțeam freamă-
tul publicului, și o mândrie absolută îmi 
înota prin sânge. Lacrimi imperceptibile de 
emoție șiroiau în jurul meu, subtilul cântec 
pe care îl creau la unirea cu solul, acompa-
niindu-mă. Totul în jurul meu era sonor, 
până și tăcerea fremăta. Sunetul uluirii dan-
sa și el în urechile mele și am simțit cum nu 
mai atingeam colosala oglindă ce îmi servea 
pe post de scenă. Zece secunde mai târziu, 
am reușit din nou, cu ochii întredeschiși, a 
distinge realitatea. Încântarea se balansa în 
privirile celor ce mă urmăreau. Am părăsit 
gheața și m-am așezat în apropiere, aștep-
tând. Nu am fost nevoită să fiu prea răbdă-
toare, căci la scurt timp după ce mi-am în-
cheiat reprezentația, un șir scurt de aplauze 
nerăbdătoare a vestit momentul premierii.

Juriul a laureat pozițiile doi și trei, iar mo-
mentul culminant se apropia. Mi-am au-
zit din nou numele, iar printr-un potop de 
aplauze m-am apropiat ușor, luându-mi 
premiul. Pupilele spectatorilor pendulau în 
cavitățile lor, în timp ce aceștia îmi urmă-
reau fiecare mișcare.

Cu toate că celelalte concurente au prestat, 
după cum am observat mai târziu, urmărind 
filmarea, coregrafii mult mai complicate, 
datorită pasiunii cu care am executat fiecare 
mișcare, am fost desemnată câștigătoare.
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Am învățat atunci că nu amploarea actului 
artistic este ceea ce produce sclipiri în ochii 
privitorului, ci emoția pe care o stârnește în 
sufletul acestuia, întipărindu-i-se pe veci în 
inimă și minte.

PROZĂ 
Categoria: 11-14 ani – PREMIUL III 

Elev: Fülöp Krisztina 
Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, 

Deva 
Profesor îndrumător: Tripa Felicia

PAS ÎN DOI

Amelia mă strigă mama nemulțumită, Ami 
îmi spune tata pe un ton calm și înțelegător. 
Sunt o elevă conștiincioasă, dar nu cum ar 
vrea mama. Timpul mi-l împart între școală 
și patinaj. L-am învățat ca și mersul în pi-
cioare, m-am deprins cu acest sport de mică, 
pe gheața slabă din ograda bunicii, apoi pe 
patinoarul din oraș. Nu-mi place vara, pro-
voacă o ruptură caldă între mine și gheață, 
topește spațiul meu de lucru și sunt nevo-
ită să mă antrenez în zonele reci, nordice, 
Elveția sau Suedia. Mi-e greu să-mi pun în 
picioare sandale sau pantofiori eleganți, știu 

să calc doar încălțată în patine. Mă împiedic 
neîndemânatică în orice tip de încălțămin-
te, patinele sunt sudate în picioare chiar și 
în vis. Pentru mine, patinajul nu este doar 
un simplu sport, ci suflul zilnic, deprinderea 
ca cotidianul nebunesc să rămână în urmă, 
eu să devin protagonista unui spectacol 
măreț ce-mi dă posibilitatea să dovedesc ce 
știu eu mai bine. Da, știu să patinez grozav, 
am premii de excepție și sunt celebră de pe 
urma muncii mele. De ce să fiu modestă? 
Îmi place celebritatea și lumina reflectoa-
relor. Mama m-a născut sub privirile atente 
ale unor camere de filmare, așa a vrut tata, 
poate de acolo mi se trage.

Singură la părinți, mă bucur de o situație 
materială mai mult decât decentă. Mama nu 
vede în pasiunea mea viitorul, mă îndrumă 
să mă țin de carte, să fac o facultate, cu o 
slujbă bine plătită la stat. Școala mă epui-
zează, îmi ia din energie, nu pot să fac foarte 
bine două lucruri, de aceea mă axez pe pasi-
unea mea, spre disperarea mamei.

Amicii noștri de familie o au pe Mălina, un 
copil blând, care se împarte proporțional, 
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elevă premiantă, sportivă excepțională. Așa 
mă vrea mama. 

Mergem la antrenamente împreună, dar mă 
agasează vocea ei calmă, mersul cumpătat, 
echilibrul mintal și sufletesc. Mă împiedic 
de ea, grăbită, chiar și pe patinoar. O șica-
nez când am ocazia, dar nu-mi poartă pică. 
Nu o înțeleg, de unde atâta îngăduință? 
Merge la o școală secretă? Cine o crește ar-
monios? Probabil i se trage din familie, ai ei 
sunt oameni modești, gata oricând să sară 
în ajutorul celor din jur. Ai mei trăiesc pen-
tru ei și investesc în pasiunea mea, care îi 
solicită financiar. Vacanțele ni le petrecem 
în Elveția, de unde îi trimit Mălinei poze cu 
mine fericită pe gheață. Ea vine rar, doar 
când situația financiară a familiei îi per-
mite, o dată pe an și stă puțin. Paradoxal, 
participă la aceleași competiții ca și mine, 
câștigă, are patinajul în sânge, dar pentru 
mine rămâne aceeași fată ștearsă, cu părul 
împletit în două codițe, ce o fac banală. Uită 
să își pună pe buze o culoare, să își tragă la 
ochi o linie jucăușă, se îmbracă copilărește, 
o păpușă demodată.

Tata lucrează într-o companie puternică, 
banii curg, dar e obosit, extenuat până în 
vârful degetelor. Se plânge de epuizare, dar 
rămâne în picioare pentru Ami, unicul co-
pil, o speranță a patinajului românesc. Pe 
un colț de stradă central, și-a găsit sfârșitul, 
în mașina noastră spațioasă de vacanță, su-
ferind un infarct. A început declinul, mama 
suferea cumplit în tăcere, iar patinajul de-
venise pentru mine un lux.

Mălina progresa, iar eu rămâneam la urmă. 
Pe gheață făceam greșeli catastrofale, sub 
privirile certărețe ale antrenoarei. Fata 
aceasta mă stârnea, îmi stătea în suflet ca un 
ghimpe. De unde atata energie? Când pati-
nam, mă loveam de ea cu putere, strigam de 
bucurie dacă o răsturnam, trebuia să fie cer-
tată cu ea. Nu-i voiam compania pe drumul 
înspre sală, îmi lingeam rănile într-o revoltă 
cu toți. Am izbit-o puternic de parapeții sălii 
într-un moment de restriște, când s-a ridi-
cat m-a luat delicat de mână și m-a privit 
blând: „Te doare? Rănile nu ți s-au închis. 
Vrei să vorbim după antrenament?” Și am 
vorbit, mi-am pus capul în poala ei de om 
sfătos și am plâns. Mă mângâia cum doar 
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mama știa să o facă. Am simțit-o desprinsă 
din mine, m-am eliberat.

Nu reușeam să mai dau randament la antre-
nament, nici vorbă de vreun concurs. Antre-
noarea se concentra pe Mălina, nu-mi era 
ciudă, merita, muncea până la epuizare, iar 
eu o susțineam, mă alimentam din succesul 
ei. O însoțeam la sală și mă capacitam să o 
susțin, îmi plângea sufletul de durere, am 
pierdut și am avut celebritatea la degetul mic.

Timpul m-a învățat să am răbdare, să dă-
ruiesc iubire și să primesc iubire chiar și 
de la persoane socotite de mine neînsem-
nate. Mi-am cercetat interiorul mândru și 
am găsit o tânără plină de ea, insensibilă, 
extravagantă și arogantă, căci am avut sus-
ținere, mă credeam de neînvins. Mă uitam 
la Mălina ca într-o oglindă, ce noroc cu ea, 
în oglinda ei am văzut răbdarea, toleranța, 
succesul privit cu modestie, acceptarea, iu-
birea de oameni.

Bunica mi-a oferit o vacanță în Elveția ca 
să-mi pot continua marea pasiune, știam 
că Mălina avea nevoie de un ultim antrena-
ment pe o suprafață largă, unde să-și exer-
seze cu generozitate acrobațiile dobândite. 
I-am cedat vacanța și ne-am legat pe viață. 
Cât de bine mi-a prins poala ei! M-a vinde-
cat de orgolii și mi-a demonstrat omenia. A 
devenit campioană olimpică și m-am bucu-
rat că în ascensiunea ei am dat și eu o mână 
de ajutor.

Am căzut, dar mă voi ridica, nu mă las, am 
avut de învățat o lecție. Viață, îți mulțumesc!

PROZĂ 
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL I 

Elev: Coteț-Șerban Georgiana 
Liceul teoretic: „Constantin Brâncoveanu”, Dăbuleni 

Profesor îndrumător: Zaria Alina-Mariana

SUPERNOVA

Primele acorduri ale muzicii răsar discret, 
înfiorate deasupra gheții imaculate ce scli-
pește ostentativ sub razele languroase ale 

lunii adormite pe cer. Muzicanții adunați de 
prin toate colțurile lumii șed încremeniți la 
locurile lor amenajate pe platforma de lemn 
din spatele scenei, înfofoliți în haine groase 
de blană, pentru a ține gerul la distanță. Da-
toria lor este să asigure acompaniamentul 
instrumental al crailor și crăieselor de iarnă 
ce se pregătesc să înfrunte publicul select, 
ochii exigenți ai juriului și mania de cristal 
a zăpezii, în doar câteva momente. Munții 
încoronați cu lungi șiruri de lauri de omăt se 
așează obosiți în spatele tribunelor înțesate 
de oameni cu răsuflări fierbinți, ale căror 
trupuri se culcușesc înțepenite în croiuri 
învoltite de hermeline, vulpi polare, bizoni 
sau lutreole. Înfrigurarea plutește-n aer.

Prezenta contemplație poetică îmi aparține 
în exclusivitate mie, românului Mihail Za-
rontzi, și este inspirată de un decor de vis, 
hibernal, al anului 1924. Eu și restul lumii 
înțurțurate ne aflăm în stațiunea franceză 
Chamonix, gata să asistăm la primele Jocuri 
Olimpice de iarnă, al căror debut constă în 
mult așteptatele reprezentații de patinaj ar-
tistic. Mercurul termometrelor se încăpățâ-
nează să stea foarte jos. În ciuda lui, primul 
concurent pășește mândru pe lacul ale cărui 
profunzimi vaporoase ascund atâtea che-
mări mângăietoare. Tânguirile viorilor se 
pierd în zare.

Niciunul din cei care evoluaseră până acum 
nu și-a dezamăgit patria. Dar, în curând, 
un nume mioritic săgetează mulțimea, iar 
tricolorul drag, al sângelui și-al aurului grâ-
nelor, și-al albastrului celest se zbate sonat 
sub privirile tuturor. A venit vremea lui Titi 
Codrescu. Înalț capul emoționant spre Lud-
milla care stă alături, iar chipul ei perfect, 
de blondină se preschimbă într-un zâmbet 
încurajator. Își lasă mâna înghețată într-a 
mea și împreună privim odorul de suflet în 
care-am sădit și crescut acele vise ce pen-
tru noi au rămas neîmplinite. Haide, băiatul 
nostru, fă tu ceea ce noi nu am reușit!

…În urmă cu zece ani, eu eram cel care 
domina sub patine tărâmul oglinzilor. Alt 
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timp, alți oameni și eu o „Supernovă” prin-
tre ei, după cum afirmaseră criticii de speci-
alitate. Iubeam cu întreaga ființă acest sport 
pe altarul căruia jertfisem tot ce-avea mai 
bun viața mea: anii tinereții, avutul familiei, 
alte doruri ce ar fi putut da o tușă distinctă 
destinului personal, dar pe lângă care am 
trecut fără să arunc măcar o privire. În ia-
nuarie 1912, lucrurile iau o turnură neaștep-
tată și norocul mi se schimbă, cum avea să 
mi se întâmple de atâtea ori în viață.

Nu demult, Bucureștiul se înscrisese în ten-
dințele generale ale marilor capitale euro-
pene în ceea ce privește promovarea pati-
najului ca sport dedicat exclusiv nobilimii 
și burgheziei ce nu contenea a împrumuta 
îndeletniciri chic de la oamenii cu vicii-n 
sânge, crescuți și cultivați pe Sena, Dunărea 
bătrână ori Tamisa. Dacă Cișmigiul rămă-
sese, fără îndoială, spațiul de divertisment 
frecventat de cei mai puțin norocoși într-ale 
statutului social, crema dâmbovițeană își 
îndreptase fascinată atenția către o locație 
luxoasă nou apărută, suficient de încăpă-
toare pentru a acoperi toate aerele de rafi-
nament prezumțios și grandomanie ale ur-
mașilor veselului cioban Bucur. Este vorba 
de terasa Oteteleșeanu în cadrul căreia se 
deschisese, odată cu sosirea primilor fulgi 
de nea, un patinoar celebru la acea vreme.

Acolo mă aflam și eu într-o sâmbătă, posesi-
une neîndoielnică a lui Gerar, când m-a re-
marcat Petru Rîbnikov. Acest om fantastic 
este persoana căreia îi datorez propulsarea 
printre aștrii gheții și ai strălucirii patine-
lor. El a văzut în mine nu ceea ce făceam, 
ci ce-aș fi putut fi, promisiunea imanentă, 
pli nă de mister a „supernovei” care abia se 
năștea. 

Peste o săptămână mă îndreptam alături de 
el spre Soci, Rusia, unde urma să-mi șlefu-
iesc talentul. De la o vreme, se strecurase în 
mintea domnului Rîbnikov ideea că aș fi cu 
mult mai bun dacă aș face de orice tip de 
normă. Adevărul este, că deși îl știam de 
mult, nu-i prea dădeam ascultare. Privind 

în urmă, cred că mentorul meu cu adevă-
rat a crezut în mine și-n vocația hărăzită de 
Sus, altfel nu-mi închipui cum ar fi putut 
să-ndure toate cruciadele devastatoare în 
numele abolirii oricărei forme de ordine și 
disciplină. Cu șase luni înainte de sorocul 
mult râvnit, orânduit ieșirii mele din ascun-
zișul preparator spre a lua parte la Marea 
Gală „Grand Prix” a patinajului artistic, mă 
pomenesc aruncat lângă o sportivă mosco-
vită, vedetă pentru națiunea ei la categoria 
juniori. Se numea Ludmilla Serebrianmi-
kova și venise la pachet cu propriul dascăl, 
de fapt, dăscăliță, Ekaterina Plușenka. Mă 
simțeam ca un condamnat la moarte, căci 
vedeam prea bine că doamna asta mi-a pus 
gând rău.

Dar, după o lună de muncă împreună, câș-
tigaserăm dreptul să ne compunem un 
ansamblu de mișcări și secvențe de dans 
propriu, întreaga reprezentație scenică, 
uzând tot ce învățaserăm până atunci, dar 
singuri, fără nicio călăuză. Răcorile aro-
ganței ce mi se prelingeau pe la spate mă 
făcuseră să cunosc pentru prima oară în 
viață sentimentul de trufie, socotindu-mă 
un fel de de suveran în echipă, percepând-o 
dintr-odată pe Ludmilla inferioară mie, 
uitând că-mi este cel puțin egală, dacă nu 
cu mult peste. O certam ca pe un copil, îmi 
susțineam părerile cu ardoare chiar și când 
era evident că nu aveam dreptate și țineam 
morțiș să-mi impun punctul de vedere. 
Însă soarta, chiar de pare că închide ochii 
la micile noastre devianțe, în realitate, pe 
ascuns, se îngrijește de surpriza ce ar trebui 
să ne readucă cu picioarele pe pământ. 
Complexul sportiv în care repetam avea 
încorporat și un hipodrom, unde îmi plăcea 
să petrec cele câteva ore libere pe care le 
aveam. Într-o zi, m-am enervat grozav pe 
rusoaică, fiindcă nu ne ieșea cum voiam 
eu o spirală a morții combinată c-un triplu 
Axel, așa că m-am dus să călăresc pentru 
a-mi dispersa furia. Ares, calul pe care îl 
alesesem era foarte agitat, greu de controlat 
și strunit, cum de-altfel relevă și numele-i. 
Dar eu m-am încăpățânat și l-am antrenat 
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într-un galop nebunesc pe dealurile din 
jur, până când m-a azvârlit 6 metri lateral 
stânga, izbindu-mă puternic cu capul în 
cădere de trunchiul unui stejar secular. 
Acela a fost momentul în care destinul meu 
de patinator a fost retezat crud din rădăcini.

Ce-a urmat a fost o zbatere insignifiantă în-
tre răsuflu și abulie. Toate visurile și planu-
rile de viitor se spulberaseră în vânt. La spi-
tal stătusem în comă vreo două săptămâni, 
iar la trezire, pe lângă viața sufletească 
năruită, din care nu mai rămăseseră decât 
cioturi fumegânde, cenușă și arsuri, mi-am 
aflat și corpul mutilat, ciopârțit în chip în-
grozitor de către medici. Rotula mi se făcuse 
așchii în articulație, riscam cangrena, deci 
specialiștilor nu le-a mai rămas decât să-mi 
amputeze piciorul. Am revenit în România, 
căci în țara cât un imperiu nu mai aveam ce 
căuta. Patria care dăruise fericită lumii un 
tânăr voinic, frumos cu talent și deștept, 
primea acum înapoi cu milă și necăjire un 
om amărât, schilodit, fără putere, suflet sau 
chef de viață. M-am retras la conacul fami-
liei de la Cilieni, deoarece eram oltean la 
origine, și nu-i așa că omul e dator a se în-
toarce în pământul din care a fost plămădit? 
Odaia de noapte a devenit un cavou pentru 
un om viu. Zile întregi ședeam închis acolo, 
în deplină beznă, fără dorința de a comuni-
ca în vreun fel cu cineva. Dar eram nevoit să 
primesc din când în când un fecior de casă 
și el reprezenta singurul meu contact cu ex-
teriorul. Eram o supernovă care explodase 
și dispăruse în propria-i gaură neagră, tul-
burând însă și destinele unor oameni dragi 
a căror singură vină era aceea de a se fi aflat 
lângă mine în momentul procedurii catas-
trofei.

De ziua mea, ursa mi s-a schimbat pentru a 
doua oară în aceeași existență. Cred că to-
tuși eram favoritul zeilor! Ludmilla a sosit 
în vizită, deșteptând în mine doruri pe care 
nicicând nu crezusem că le nutream. Nu o 
mai văzusem de când mă certasem cu ea în 
acea zi fatidică și mi se părea acum extraor-
dinar de frumoasă. Mă căiam pentru toate 

vorbele rele pe care i le spusesem, dar era 
târziu, atât de târziu...

Îmi adusese și un cadou. Am desfăcut 
pachetul frumos ambalat și am dat peste o 
carte mare cu coperțile din piele maronie. 
Am deschis-o, iar pe prima pagină am dat 
de următorul mesaj: Gânduri pentru Su-
pernova noastră. Chiar dacă ea a dispărut 
din Constelația Patinajului Artistic, nimeni 
nu-i va putea ocupa locul în inimile și me-
moriile celor ce au văzut-o pe cer, înconju-
rată de razele fulgurante cuvenit cărora a 
devenit unică.

Caietul nu era gros, dar în el scriseseră câte 
ceva toți cei pe care îi cunoscusem de-a lun-
gul vieții. Pe ultima foaie scrisese și rusoaica 
mea ceva, păstrând aceleași tendințe ca cei-
lalți. Suplimentar, mă îndemna să deschid 
plicul alăturat slovelor sale. Procedez întoc-
mai și scot la iveală fotografia unui băiețel 
simpatic, de vreo doisprezece ani ce se arăta 
foarte încântat pozând. Era întruchiparea 
nevinovăției.

Întreb pe vizitatoare cine e, iar ea îmi 
destăinuie biografia tristă a ființei ce mă 
impresionase adânc. Îl chema Titi Codrescu 
și era orfan, părinții îl abandonaseră 
pe treptele unei case de copii și nu se 
interesaseră niciodată de zilele lui. Băiatul 
iubea patinajul. Putea fi văzut exersând 
zelos diverse figuri în fiece duminică pe 
lacul înghețat din Cișmigiu, cât era iarna de 
lungă, cu niște patine, amar de ele.

Ludmilla surâse încetișor și-mi făcu sfios cu 
ochiul:

— Ce zici, Zarontzi, ieși din mormântul ăsta 
sinistru în care ți-ai transformat propriul 
dormitor, să te ocupi așa cum se cade de 
băiatul acesta? L-aș fi dus la domnul Rîb-
nikov, ori poate chiar la Ekaterina Plușen-
ka, dar ambii sunt trecuți bine de prima ti-
nerețe și nu știu dacă ar mai avea răbdare 
să o ia încă odată de la capăt cu un ins mof-
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turos și zvăpăiat care vrea cu orice preț să-și 
merite supranumele de „Supernovă”.

Aștepta un răspuns din partea-mi. Voiam să 
scap de sub tutela sumbră a gropii în care 
mă înfundasem de unul singur, dar mi-era 
în același timp frică, groază ca istoria să nu 
se repete. Atunci îmi răsăriră în minte cu-
vintele tatălui meu pe care mi le împărtășise 
imediat ce ajunseserăm în locurile natale și 
eu dădeam semn de profundă, gravă depre-
sie: „Fiule, viața este un joc dur, ce ne învață 
să fim învingători, dar pentru a fi învingă-
tori avem nevoie de experiență, iar experi-
ența se câștigă la rândul ei prin puterea de 
a merge mai departe. „Ei bine, dacă ceea ce 
spusese tata era adevărat, atunci eu aveam 
experiență berechet și venise timpul să dau 
și altora din ea. Dar nu fără puțin ajutor:

— Ludmilla, nu-i așa c-o să rămâi alături de 
noi? Fără tine nu putem, ...eu nu pot să-l în-
văț nimic pe copilul ăsta. La ce bun că știu 
sute de coregrafii și mișcări teoretic, dacă 
practic nu reușesc să-i arăt nicidecum? În-
viem împreună vremurile de odinioară. Eu 
cu gura, tu cu munca...

— Daaa, răspunse visătoare, se cere să 
rămân. Cine știe ce prostii mai faci și nu re-
suscitezi cum trebuie...

— „Supernova” noastră!

— Nu, steaua norocoasă!

Începurăm amândoi să râdem zgomotos, 
uimiți noi înșine de expansivitatea neaștep-
tată...

Inima îmi bubuie nemaipomenit, cred că 
vrea să-mi sară din piept și să fugă pe ghea-
ță alături de Titi. Biata Ludmilla trăiește 
aceleași emoții ca mine. Se anunță câștigă-
torii și prezentatorii tărăgănesc anunțurile 
încât îmi vine să înnebunesc. Nu mai rezist 
cu presiunea asta pe mine, fie ce-o fi! Men-
țiunile nu erau ale noastre, nu-i jale, fusese-
răm mai buni de-atât, nici locul trei, hmm, 

ne depășiserăm așteptările, trece și locul doi 
fără să-l prindem, ei, acum mă impacientez 
puțin. Premiul întâi, moment îndelung de 
păsuire amețitoare, surle și trâmbițe, a ex-
plodat bula cu euforie. Noi suntem, noi am 
câștigat, am luat premiu pentru România, 
bine, de fapt, Titi, dar eu și cu soția mea 
l-am pregătit, deci avem dreptul să ne pu-
nem la socoteală. Mă uit lăcrimând în ochii 
ei dragi, albaștri ca seninul cerului curat și 
simt că trăiesc bucuria de care o privasem 
cu mult timp în urmă. Poate că nu numele 
noastre au răsunat acum în uralele mulți-
mii, dar și noi ne-am ostenit pentru această 
victorie, ba încă din tinerețe. Deci, ne putem 
exprima nestingherit fericirea.

E de un milion de ori mai bine să faci lucru-
rile la vremea lor, dar nici dacă întârzii un 
pic, nu-i atât de grav. În definitiv, contează 
ca să ajungi acolo unde ți-a fost hărăzit, fie 
și prin intermediari. Prin urmare, eu și cu 
Ludmilla, ne putem intitula, pe drept, niște 
învingători ce-au bătut viața la propriu-i joc 
dur.

C’est la vie, ma cherie vie!

PROZĂ 
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL II 

Elev: Smărăndescu Ioana 
Palatul Copiilor Pitești 

Profesor îndrumător: Marineață Simona

BUCURIA DURERII

Soarele răsare leneș deasupra orașului, dă-
ruindu-le oamenilor somnoroși o nouă zi. 
Este ora cinci și, din blocul în care locuiesc, 
numai o fereastră răspândește lumină..., 
fereastra mea. Într-o oră, începe antrena-
mentul meu, primul de astăzi, așa că îmi 
strâng lucrurile în liniște, având grijă să nu-
mi trezesc părinții. Mă asigur că n-am uitat 
ceva și plec.

În timp ce merg pe strada pustie, mă gândesc 
la ce am de făcut pentru astăzi. Mai întâi 
antrenamentul, apoi o pauză pentru teme și 
învățat, școală și încă un antrenament. Este 
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un program încărcat dar nu mă plâng... Fac 
ceea ce îmi place cel mai mult pe lume și 
nu aș da nimic în schimbul vieții pe care o 
trăiesc acum.

Numele meu este Kasia. Am 16 ani și sunt 
triplă campioană balcanică la echitație, fi-
ind medaliată trei ani la rând. De asemenea, 
sunt cunoscută și datorită premiilor mele la 
nivel național, unde am fost numită „Stăpâ-
na șeilor” sau „Viitorul călare al României”. 
Prima oară când am auzit aceste clișee ale 
presei, am râs. Totuși nu am prea avut timp 
să mă amuz pe seama lor, căci mă așteptau 
o altă serie de antrenamente.

Să fiu sinceră, succesul meu nu mi se da-
torează numai mie. Fără calul meu, Diego 
Valer, nu cred că aș fi ajuns prea departe. 
Are vârsta de șapte ani și este un pur-sân-
ge englez veritabil, care are însă o poveste 
complicată. L-am primit în urmă cu trei ani, 
din partea clubului la care activez încă de la 
vârsta de opt ani. Antrenorii mei au văzut 
în mine un talent nativ, care se zbătea să 
iasă la lumină, dar care era în permanență 

restricționat de situația materială precară. 
Deși echitația este un sport costisitor, pă-
rinții mei făceau și fac eforturi uriașe pentru 
mine. Totuși, un cal de rasă, care îți poate 
aduce și rezultate, reprezintă o cheltuială 
imensă, atât la achiziționare, cât și la între-
ținerea de care are nevoie mai târziu. Ori-
cum, aveam mare nevoie de un cal al meu, 
pentru a concura în competiții și providența 
a făcut să-l primesc pe Diego, răsplată pen-
tru pozițiile bune și foarte bune în competi-
țiile locale.

Era, într-adevăr, un cal de rasă bună, dar 
avea niște probleme în zona plămânilor, 
motiv pentru care stăpânii părinților săi, 
mari campioni europeni, au refuzat să păs-
treze mânzul pe motiv că “nu este capabil să 
îndeplinească cerințele impuse unui cal de 
competiție”. Astfel, Diego a ajuns la mine.

Diego este cel mai mândru animal pe care 
l-am întâlnit vreodată. Mi-a luat luni bune 
până l-am îmblânzit cu adevărat, dar, după 
aceea, nu au mai fost probleme. Are un ca-
racter minunat, care mă inspiră în fiecare zi. 
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Sensibilitatea lui medicală nu îl împiedică 
să lupte pentru titluri, ba din contră, îl am-
biționează. Pe bună dreptate, oamenii au 
multe de învățat de la Diego și de la semenii 
săi. Îl admir cu toată ființa mea și îl consi-
der mai mult decât egal cu mine. Împreună 
cu el, niciun obstacol nu e prea mare, nicio 
provocare nu e exagerată și niciun concurs 
nu este imposibil de câștigat. Suntem și 
vom fi mereu o echipă!

Totuși, au existat și momente grele. Anul 
trecut, de exemplu, nu am reușit să sărim 
peste un obstacol dificil și ne-am prăbușit în 
nisip. Diego s-a smucit în ultimul moment, 
evitând să cadă peste mine, caz în care 
mi-aș fi pierdut viața într-o secundă. În 
schimb, m-am ales doar cu brațul stâng 
fracturat grav. Am avut nevoie de repaus 
total două luni. Am pierdut zile de școală 
și ore de antrenament, care valorau enorm. 
Dar, cu chiu, cu vai, am recuperat și m-am 
vindecat cu gândul că mă voi întoarce în 
șa. Fiecare clipă de durere mă făcea să re-
alizez cât de tare voiam să reîncep antrena-
mentele… Bandajele, ghipsul, perfuziile… 
toate îmi șopteau voalat că a sosit vremea 
să mă întorc la Diego și să recuperez timpul 
pierdut.

Și m-am întors!

Bineînțeles, au urmat și alte accidentări, 
cum ar fi entorse ale falangelor sau ale 
gleznelor, dureri acute ale coloanei, ame-
liorate cu interminabile ședințe de fiziote-
rapie, dar niciuna nu a fost atât de puter-
nică, încât să mă doboare. Călăritul era răul 
care-mi făcea bine.

În afară de părinți, oamenii din jurul meu 
nu înțeleg pasiunea pentru sportul de 
performanță. Colegii de la școală mă judecă 
și râd de mine pentru că nu pot ieși cu ei 
la suc, după școală, de exemplu. Nu înțeleg 
ce rost au două antrenamente pe zi, fiecare 
a câte trei ore, zilnic. Cu toate acestea, se 
mândresc cu mine pe la cunoscuți: „Sunt 
coleg cu tripla campioană! E în clasă cu 

mine! Stă la trei bănci distanță de mine!” și 
alte lucruri asemănătoare.

Nu mă deranjează atitudinea lor. Mai corect 
spus, nu am timp să mă deranjeze, pentru 
că orice nu are legătură cu echitația, cade pe 
locul doi. Excepție face școala, unde trebuie 
să mă mențin, dacă nu la fel de bine, măcar 
pe aproape ca pe podiumul jocheilor.

Așa cum am mai spus, oamenii nu vor 
înțelege niciodată ce înseamnă sportul de 
performanță. Ce înseamnă să muncești cu 
lacrimi și sudoare pentru un obiectiv, cum 
e să îți vezi drapelul tricolor fluturând dea-
supra unei tribune ticsite de specialiști în 
domeniu și foști atleți, sau cum e să auzi 
„Deșteaptă-te române!” în arene imense, 
la sute kilometri distanță de casă. Cum e să 
urli de durere prin spitale, cum e să te culci 
flămând, realizând că altfel nu ai cum să-ți 
plătești antrenamentele, cum e să îți cal-
culezi fiecare gram de mâncare sau mililitru 
de lichide, cum e să fii sabotat la concur suri, 
fără să poți face nimic, cum e să te îmbraci 
în costume vechi ale foștilor sportivi, pent-
ru că nu îți poți face rost de altele noi, cum 
e să cazi secerat de oboseală, pe băncile 
școlii sau ale parcului… Sau cum e să speri 
că din mic vei ajunge mare, că într-o zi vei 
fi răsplătit pentru munca ta titanică, că-ți 
vei face mândri antrenorii, cum e să visezi 
la Jocurile Olimpice și medaliile lor, cum e 
să-ți imaginezi familia ta, plângând în ho-
hote, văzându-te învingător. Și, mai presus 
de toate, cum e să muncești ca un nebun și 
să te antrenezi ca un smintit, zi de zi pentru 
o bucățică strălucitoare de aur.

Nu, nu am mintea rătăcită! Sunt doar un 
campion! Mai bine îmi dau duhul pe teren 
de epuizare, decât să mă întorc acasă mai 
jos de locul 3…

La toate aceste lucruri mă gândesc pe dru-
mul pustiu dinspre hipodromul unde mă 
antrenez. Îmi salut antrenorul și îl iau pe 
Diego. O nouă zi, un nou antrenament, un 
alt pas spre glorie…
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Numele meu este Kasia. Am 27 de ani și 
sunt campioană olimpică la echitație, în 
2020, medaliată la Jocurile Olimpice de la 
Tokyo. Sunt „Prezentul călare al României” 
și, încă, „Stăpâna șeilor”. Calul meu, Aman 
Baldovin, e mândria mea cea mai mare. Pur-
sânge englez veritabil, exact ca tatăl său, Di-
ego Valer, cealaltă cea mai mare mândrie 
a mea. Bătrânelul ne-a încurajat din boxă, 
amintindu-și de campionatele balcanice de 
odinioară.

Într-o zi, și eu va trebui să mă alătur lui Di-
ego. Dar ziua aceea nu va veni prea curând. 
Chiar dacă anii trec, echitația e singurul lu-
cru din lume pe care doresc să-l fac până la 
sfârșitul zilelor mele. E o parte din mine și 
niciodată nu voi putea renunța la ea.

Până la pensionare, mai avem concursuri, 
iar până la concursuri, mai avem antrena-
mente!

PROZĂ  
Categoria: 15-18 ani – PREMIUL III 

Elev: Gheorghiu Iuliana 
Colegiul Național „Cuza Vodă”, Huși 

Profesor îndrumător: Ghiță-Enache Stela

CINEVA, ACOLO SUS

Mulți mă întreabă de ce practic acest sport. 
Mă întreabă de ce nu practic un sport mai 
potrivit pentru o fată, cum ar fi gimnasti-
ca sau patinajul. Ei spun că sportul acesta 
este nepotrivit pentru o fată. O fată ar tre-
bui să fie fină, gingașă, delicată, grațioasă... 
Oare? De fiecare dată când aud astfel de co-
mentarii, în mine se aprinde o scânteie, pe 
care, de-a lungul timpului am învățat cum 
s-o controlez. Iar asta îmi amintește de ce 
practic de fapt acest sport. Pentru că prin el 
am învățat să mă controlez mai bine, prin el 
am învățat disciplina și în același timp, eli-
berarea controlată. Pentru că este un fel de 
refugiu pentru mine. Dar nu le dau decât un 
singur și simplu răspuns, unul absolut sin-
cer, care însumează toate celelalte motive: 
de plăcere.

Într-adevăr, boxul nu este un sport pentru 
oricine. Este mai violent și mai dur decât 
multe alte sporturi, și din el este imposibil 
să nu ieși șifonat. Trebuie să știi cum să în-
duri și câteva (bine, poate mai multe) lovi-
turi, înainte de a îmbrățișa laurii victoriei. 
Dar merită. Eu nu aș vrea să fac nimic altce-
va. Eu sunt Cassandra și sunt boxeriță.

Unii mă întreabă dacă nu fac asta doar din 
cauza tatălui meu. El a fost antrenor de box. 
A murit în urmă cu aproape un an, într-un 
accident de mașină, în timp ce venea să mă 
ia de la antrenament. Tata glumea uneori 
spunând că moartea i se va trage de la cine 
știe ce condiție mai veche, care își va cere 
tributul peste ani. Mama se supăra de fieca-
re dată când îl auzea vorbind așa și îi spunea 
să nu mă sperie cu astfel de povești. Mama... 
Nu vă puteți închipui cât de adevărată este 
zicala cum ca „Extremele se atrag”. Tata a 
fost boxer, dar s-a retras de tânăr din cauza 
unei accidentări și a devenit antrenor, după 
care a cunoscut-o pe mama. Iar ea? Nu ați 
putea ghici în veci ce este ea! Mama mea 
este pictoriță. Surprinzător, nu? Nu cred că 
aș putea găsi două meserii mai diferite, dar 
într-un mod ciudat, ei doi nu erau chiar atât 
de diferiți.

Aproape ca o ironie a sorții, de la o lovitură 
la cap i s-a tras moartea tatei, numai că a 
fost din cauza accidentului. Un coleg de fa-
cultate cu un an mai mare ca mine, a intrat 
direct în el cu mașina, încercând să evite un 
câine. Roțile mașinii au derapat pe șoseaua 
acoperită de polei. Câinele a supraviețuit, 
dar tatăl meu nu. Pentru că s-a dovedit că 
nu a fost decât un accident, colegul meu, 
Christian, a scăpat doar cu o pată în cazier și 
o mână ruptă. Medicii și polițiștii spuneau 
că a avut mare noroc, fiind și el la un pas de 
moarte.

Nu l-am învinovățit, pentru că și așa se în-
vinovățea destul el singur. Tot încerca să 
se revanșeze față de mine, dar nu știa cum. 
Sincer, nici nu cred că ar fi avut cum să se 
revanșeze pentru așa ceva. Până când a ab-
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solvit nu a reușit să mă privească în ochi 
decât o singură data, iar atunci și-a cerut 
iertare cu atâta ardoare, de parcă de asta ar 
fi depins mântuirea lui. Poate că și așa era in 
mintea lui. L-am asigurat că nu-mi doresc 
să fi fost el în locul tatălui meu, iar amândoi 
am căzut de acord că mai bine era câinele. Și 
am fost sinceră. Chiar și după absolvire, am 
păstrat legătura. Vina nu îl va părăsi mult 
timp, iar singurul lui mod de a scăpa de ea 
este să se asigure că sunt bine. 

Toată lumea mă întreabă dacă sunt bine, iar 
răspunsul meu este mereu același. A deve-
nit o rutină plictisitoare, dar se pare că nu 
multă lume este de aceeași părere. După 
moartea lui, primeam întrebarea aceasta 
cam de o sută de ori pe zi și sincer, chiar mă 
călca pe nervi. Nervi pe care mi i-am con-
sumat cum știam mai bine: prin box. Mult 
timp însă nu am mai fost la antrenamente, 
așa că am avut și mai mult de recuperat, 
dar mi-am revenit în formă repede, iar asta 
datorită noului antrenor, domnul Grant. 
Fusese coleg cu tata, așa că s-a ocupat de 
mine în mod special, iar pentru asta îi voi fi 
mereu recunoscătoare. 

Datorită lui am acum o sansă pe care nu 
speram să o am vreodată: mă pot califica 
în locul pentru olimpiada de la anul! Nu vă 
puteți închipui ce ar însemna acest lucru 
pentru mine. Ar fi răsplata pentru anii de 
muncă, de antrenamente obositoare, pentru 
toată oboseala și vânătăile căpătate cu tim-
pul. Ar fi o adevărată onoare să-mi reprezint 
țara la Jocurile Olimpice, dar știu și că și o 
mare responsabilitate. E multă presiune. Ce 
noroc, că mă descurc cu ea!

Dar ca să ajung acolo, trebuie mai întâi să 
trec de toate fazele eliminatorii. Până acum 
am făcut-o dar mai am una singură. Ultima, 
dar și cea mai grea. Se vor lupta cei mai buni 
de la toate categoriile. La categoria mea, va 
trebui să mă lupt cu cea mai aprigă fată 
boxer de pe întreaga coastă de est: Richelle 
Velasquez. Suporterii ei deja spun că nu am 

nicio șansă. Minunate încurajări înainte de 
un meci!

Sunt de o zi în Los Angeles, iar mâine este 
meciul. Cu mine au venit antrenorul Grant 
și cei doi mai buni prieteni ai mei: Aman-
da și Eleazar. Teoretic și ei ar trebui să fie 
în altă parte acum, ocupându-se de chestii 
pentru facultate, dar și-au amânat treburile 
pentru a fi cu mine acum și a mă susține. 
Ironic, mama mea nu e aici. De ce? Ziua me-
ciului corespunde cu ziua accidentului, iar 
ea este foarte tulburată din această cauză. A 
fost nevoie de multă muncă de convingere 
din partea a multă lume ca să fie de acord 
să merg eu, dar pe ea nu a putut să o oblige 
nimeni. Și nu i-o iau în nume de rău. Aceas-
tă suprapunere mă neliniștește foarte tare și 
pe mine, dar eu trebuie să-i fac față.

Când ziua meciului a sosit, iar eu și însoți-
torii mei am intrat în sală, am făcut un gest 
pe care nu îl mai făcusem vreodată până 
atunci: am înghețat, oprindu-mă pur și sim-
plu în loc.

Lume multă. Mai multă lume decât am vă-
zut vreodată până acum la un meci. Dar, 
până la urmă, acesta nu era un meci oare-
care. Era meciul prin care se alegeau repre-
zentanții țării la Olimpiadă. Aș fi crezut că 
până acum m-am obișnuit cu astfel de mul-
țimi, cu cei care scandează numele meu și 
cei care-l scandează pe al adversarului, cu 
reflectoarele, cu luminile care parcă îți pă-
trund până în suflet și lasă la vedere toate 
emoțiile și temerile tale. Dar presupun că 
întotdeuna te poți lua prin surprindere pe 
tine însuți. Cam ca acum. Numai un imbold 
venit din partea Amandei m-a făcut să ies 
din transa contemplatoare a întregii situații 
și să mă pun în mișcare, dar fără tragere de 
inimă.

Prietenii mei au trebuit să se despartă de 
mine și să meargă la locurile lor, antreno-
rul a trebuit să mă părăsească și el pentru 
un timp, iar eu am intrat în vestiar ca să mă 
pregătesc pentru meci. Dar nu eram singu-
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ră. „Iat-o!” mi-am spus. „Iat-o pe adversa-
ra mea.” Adversară... Ce e cel mai ciudat în 
acest sport este că devii „adversar” cu cine-
va pe care nici măcar nu îl cunoști, nu l-ai 
văzut în viața ta și cu care nu ai absolut ni-
mic. Vă dați unul altuia câteva lovituri, unul 
din voi îl pune la pământ pe celălalt până la 
urmă, după vă dați mâna ca niște oameni ci-
vilizați și fiecare pleacă în treaba lui, de par-
că nimic nu s-ar fi întâmplat. Sau, cel puțin, 
așa ar trebui să fie.

Richelle Velasquez era pe una din băncile 
din vestiar, aparent calmă. Era o fată înaltă, 
dar nu cu mult mai înaltă ca mine, slabă, de 
unde și prezența ei la această categorie. To-
tuși, cuvântul „slaba” nu ar fi putut-o des-
crie cu adevărat. Era una dintre cele mai 
bune fete boxer din țară. „Slăbiciunea” era 
doar o aparență. După ce am mai studiat-o 
câteva clipe fără ca ea să mă observe, m-am 
dus spre o altă bancă, pentru a mă pregăti și 
eu de meci. Spre surprinderea mea, a înce-
put să vorbească cu mine.

— Salut! Tu trebuie să fii Cassandra, nu? mă 
întreabă ea zâmbind.

Am aprobat din cap. Era un nou șoc pentru 
mine. Chiar dacă nu o cunoscusem person-
al până acum, auzisem căte ceva despre ea, 
de la adversarii cu care se luptase, dar nu 
fu sese de bine. Auzisem că era arogantă, 
crudă și că nu-i plăcea deloc să piardă. To-
tuși, zâmbetul afișat de ea acum părea sin-
cer, așa că i l-am întors.

— Presupun că știi cine sunt eu, așa că voi 
sari peste prezentare. Știi, și tu ești destul 
de celebră. Am auzit multe lucruri despre 
tine. Lumea te laudă.

— Serios? am întrebat cu uimire ne-
prefăcută.

Dacă auzise despre mine același tip de 
„laude” pe care le auzisem eu despre ea, 
preferam ca lumea să nu vorbească deloc 

despre mine. Mă descurcam și fără celebri-
tate. Richelle chicoti.

— Nu te încrunta așa! Chiar sunt laude. Am 
auzit că ești o luptătoare grozavă, ceea ce 
este evident adevărat, de vreme ce ai ajuns 
să lupți aici. Am auzit și că ești foarte per-
severentă... și că ți-ai revenit repede după 
moartea tatălui tău.

Făcuse o pauză înainte de a spune ultimele 
cuvinte, probabil întrebându-se dacă e bine 
să amintească de asta. Tipic. Toți făceau 
așa, de parcă simpla amintire a acestui fapt 
într-o discuție ar fi trebuit să-mi provoace o 
criză de plâns. Nu sunt de porțelan, oameni 
buni!

— Păi da, el cu siguranță nu și-ar fi dorit să 
mă las înfrântă atât de ușor. Ar fi vrut să mă 
vadă aici.

— Și cu siguranță ar fi fost mândru, spuse ea 
zâmbind din nou.

Cuvintele acestea au declanșat ceva în mine. 
O furtună de sentimente: tristețe, melanco-
lie, mulțumire... Și o subită apreciere pen-
tru Richelle. Zvonurile erau doar zvonuri, 
până la urmă.

— Știi, și eu am auzit lucruri bune despre 
tine, am mințit eu zâmbind. Am auzit că ești 
o scorpie...

— O scorpie? Mă întrerupse Richelle. Nu-i 
nevoie să minți, știu ce se spune despre 
mine și nu mă deranjează.

— Voiam să spun o boxeriță grozavă. Iar 
asta nu e o minciună, de vreme ce ești aici.

Ea chicoti din nou și vru să spună ceva, 
dar atunci am fost chemate în arenă. Gata 
cu discuțiile prietenești. Totuși, în timp ce 
mergeam spre ring, ea spuse amuzată:

— Îți auzi fanii? Spun că e timpul ca eu să fiu 
detronată și să-mi ia locul cineva nou.
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— O, îmi pare rău, nu le-am spus eu să scan-
deze..., am început eu stânjenită, dar ea mă 
opri.

— Nu-i nimic! Știu cum e. În plus, sunt de 
acord cu ei.

— Poftim? Am întrebat crezând că nu înțe-
lesesem bine.

— Da, bineînțeles. Locul meu în clasament 
e liber pentr oricine îl merită. Oricine e 
binevenit să îl ocupe... Dacă poate, zise 
ea făcându-mi cu ochiul și ducându-se în 
colțul ei.

Meciul începea. Ca înainte de fiecare meci, 
m-am uitat spre public, căutându-i din ochi 
pe prietenii mei, dar am avut un adevărat 
șoc atunci când am văzut cine mai stătea 
cu ei: mama și Christian. Ce căutau ei aici? 
Când veniseră și de ce nu mă anunțaseră? 
Urma să schimb vreo două vorbe cu ei ime-
diat după meci...dar sincer, mă bucuram că 
veniseră. Mult. Prezența lor acolo parcă îmi 
dădea putere.

Meciul a început, și așa cum se întâmplă în 
ciudatul, dar frumosul nostru sport, orice 
urmă de prietenie dispăru dintre Richelle 
și mine. Meciul era meci. Curând am desco-
perit de ce era considerată aproape cea mai 
bună boxeriță de la categoria ei. Era bună. 
Avea toate calitățile necesare: viteză, forță, 
agilitate, tehnică, stăpânire de sine... Dar și 
eu aveam aceste calități. Așa că, au trecut 
două runde fără ca una din noi să fie lovită 
grav, nici nu se mai punea problema de vreo 
învingătoare, încă. Uneori eram ca două 
prădătoare care se învârteau în cerc, într-un 
dans aproape grațios. Cine spune că sportul 
acesta nu e frumos, greșește amarnic. Are 
frumusețea lui.

La a treia rundă, lucrurile s-au schimbat. 
Una din loviturile ei m-a luat puțin pe ne-
pregătite, încât am văzut steluțe verzi, iar 
atunci m-am dezechilibrat, sau poate m-am 
împiedicat de ceva, nu sunt sigură, dar am 

căzut și mi-am sucit glezna. Dacă acest 
sport era considerat nepotrivit pentru o 
domnișoară, atunci cu siguranță cuvinte-
le care mi-au trecut mie prin minte în acel 
moment ar fi scandalizat pe mulți. De obi-
cei, să-ți sucești glezna în timpul meciului 
însemna aproape sigur învingere. Aproape.

Și tocmai de acest „aproape” s-a legat și an-
trenorul Grant în scurta pauză care mi s-a 
acordat, încurajându-mă cum putea mai 
bine. Dar mi-a spus și un lucru care m-a 
surprins: că aș fi putut renunța, dacă glezna 
mă durea prea tare. „A câștiga nu e totul”, 
asta îmi spusese tata odată și asta îmi spu-
nea acum și Grant. Și aveau dreptate. Eu nu 
începusem să fac box ca să câștig nu știu ce 
meciuri. O făcusem pentru că îmi plăcuse. 
M-am uitat și la susținătorii mei din public: 
mama și ceilalți prieteni ai mei. Chiar dacă 
nu-i puteam auzi, în ochii lor se citeau mul-
te: că ei credeau în mine, că pot s-o fac chiar 
și așa; și totodată, că pentru ei nu conta 
dacă pierdeam.

Am continuat meciul, cu capul sus, chiar 
dacă impropriu spus. Oricât mă străduiam 
să ignor durerea, sau să nu mă folosesc prea 
mult de acel picior, era un dezavantaj mare. 
În runda a patra, m-am trezit doborâtă 
la podea și auzind numărătoarea atât de 
detestată. Eram destul de năucită, iar 
câteva clipe chiar m-am gândit să rămân 
acolo, deși aș fi avut puterea de a mă ridica. 
Richelle nu era nici pe departe scorpia de 
care ziceau ceilalți și era în mod cert o foarte 
bună boxeriță. Ne-ar fi reprezentat onorabil 
la Olimpiadă. Dar atunci l-am văzut.

Poate începusem să am halucinații din cau-
za loviturilor, sau a adrenalinei, sau poa-
te de la amândouă. Oricum, niciodată nu 
voi înțelege ce s-a întâmplat. Tot ce știu e 
că l-am văzut pe tata, lângă ring. Se uita 
dezaprobator la mine, dar nu spuse nimic. 
Era ciudat... parcă l-aș fi văzut într-un vis. 
Sau, mai bine zis, într-unul din coșmarurile 
mele. Îmi făcu un gest cu mâna, care nu 
avea nevoie de explicații: să mă ridic. 
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Sincer, nu cred că asta m-a făcut să mă ri-
dic. Sau poate că da. De fapt, nici nu-mi 
aduc aminte prea clar când am făcut-o, doar 
că m-am trezit ca dintr-o transă la margi-
nea ringului, iar el nu mai era. Mă ridicasem 
fără să-mi dau seama, exact la nouă. Inte-
resant cum toată viața îmi părea pe muchie 
de cuțit. Antrenorul, arbitrul si Richelle se 
uitau la mine de parcă eu aș fi fost o stafie. 
Probabil din cauză că începusem să merg 
acum cu glezna sucită, fără probleme. Mă 
rog, nu chiar fără probleme. Nu se vindeca-
se printr-o minune, dar cumva, nu mai sim-
țeam durerea atât de acut. Puteam s-o ignor 
mult mai ușor. Puteam să continui meciul. 
Și așa am și făcut.

În runda a cincea m-am încărcat cu o ener-
gie pe care habar nu aveam de unde o lua-
sem. Și nici ceilalți nu păreau să aibă habar. 
Richelle începuse să se uite la mine aproape 
ca la o minune, ceea ce nu prea era în aju-
torul ei. Fu rândul meu s-o iau prin sur-
prindere cu unele lovituri, care într-un final 
aduseră în locul meu din runda precedentă: 
la numărătoare. Mă așteptam să se ridice. 
Voiam să se ridice. Dar nu o făcu. Când nu-
mărătoarea ajunse la zece, ea încă era pe 
podea. Primul meu gând a fost de părere de 
rău pentru ea. Următorul, a fost îndoială: 
oare o făcuse intenționat? Oare mă lăsase 
să câștig? Iar al treilea, a fost în sfârșit reali-
zarea a ceea ce striga aproape întreaga sală: 
câștigasem!

Clipe de ceață euforică au urmat, în care 
începu să răzbată durerea de la gleznă. Dar 
acum nu mai conta. Învinsesem! Richelle 
s-a ridicat într-un final și am dat mâna, în 
timp ce mă felicita:

— Bravo! Mă bucur că dacă tot mi-a fost luat 
locul, l-a luat cineva care merită.

— Nu ai facut-o intenționat, nu? am între-
bat în șoaptă.

— Doamne, nu! Zise ea râzând. Cassandra, 
mă cunoști de puțin timp, dar să știi că NU 
aș face așa ceva. Doar că tu n-ai fost singu-
ra care s-a luptat cu o entorsă azi, zise ea 
frecându-și încheietura mâinii drepte. Cre-
deam că s-a vindecat... dar se pare că nu 
destul de bine. Ei, oricum nu mai contează. 
Ai meritat să câștigi. Iar eu nu fac asta doar 
pentru a învinge.

M-am uitat cu ochi mari la ea, iar amândouă 
am izbucnit în râs. Am ieșit din ring după 
ce ne-am pus de acord să păstrăm legătura, 
iar imediat am fost asaltată de prietenii, an-
tenorul și mama mea. Am aflat că Christian 
fusese cel care o convinsese într-un final pe 
mama să vină. Eu știusem că el nu poate 
veni, dar se pare că dorise să-mi facă o sur-
priză și zău că reușise, mai ales aducând-o 
pe mama. Nici ea nu-l învinuia, dar nu mă 
așteptam să se lase convinsă tocmai de el. 
În fine, orice i-ar fi spus, eram bucuroasă că 
era acolo.

Mi-am primit bucuroasă felicitările și îm-
brățișările de rigoare, realizând cu încân-
tare că urmam să merg la Olimpiadă. Era 
un vis devenit realitate! Singurul lucru care 
lipsea din peisaj era tata. Dar simțeam că, 
într-un fel și el era aici, sau cel puțin fusese.

— Ai fost incredibilă acolo! Îmi spusese 
Christian în timp ce ieșeam. Cum te-ai ridi-
cat așa și ți-ai revenit dintr-o dată... Cred 
totuși și că cineva, acolo sus, te iubește și te 
veghează.

Am început să râd, fără să iau în seamă pri-
virea lui nedumerită.

— Nici nu a idee câtă dreptate ai!



spirit olimpic   

110

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
SUB EGIDA A.O.R.

Curs de formare lectori 
în domeniul Olimpismului – Buzău

Program național de educație olimpică prin sport 
în cadrul voluntariatului olimpic

Conferința „Etic și non-etic în sport” – Bacău
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Curs de formare lectori 
în domeniul Olimpismului – Buzău

În preajma marii sărbători a Unirii Prin-
ci patelor Române de la 24 ianuarie 1859, 
Academia Olimpică Română, filiala Buzău 
a organizat colocviul nr. 2 din cadrul 
Cursului de formare lectori în domeniul 
Olimpismului. 

După audierea Imnului României și a 
Imnului Olimpic a urmat un moment mu-
zical la chitară clasică, profesor-coor-
do  nator Marius Răgălie, Liceul de Artă 
’’Margareta Sterian’’ Buzău. Dezbaterea 
științifică a început conform temelor 
stabilite. Subiectele dezbătute au vizat 
Jocurile Olimpice Antice și Părinții Jocurilor 
Olimpice moderne, cursanții prezentând, în 
ordine alfabetică, pe categorii, materialele 
realizate. Dintre cele mai interesante pre-
zen tări s-au remarcat cea a dlui Samoilă 
Ion (o prezentare informațională amplă, 
însoțită de suport vizual – foto și film) 
despre personalitatea lui Evanghelie Zappa; 
cea a dlui prof. Ionașcu Marian, membru 
A.O.R. Buzău, despre renașterea valorilor 
olimpice în mediul educațional; prezentarea 
dnei Oprea Mădălina, muzeograf Muzeul 
Județean Buzău, membru A.O.R. Buzău, 
despre personalitățile românești interbelice 
(Fabuloasa călătorie în jurul lumii a lui 
Dumitru Dan, globe-trotter-ul în opinci), 
prezentarea dnei prof Iulia Sterian și a dnei 
prof Penescu Georgiana.

La finalul activității cursanții au vizionat 
filmul Gala Sportului și Olimpismului 
Bu zoian din cadrul manifestării Luna 
Olimpică, Buzău 2011, ediția I.

Din partea Consiliului Județean al Elevilor 
Buzău, a fost prezentă eleva Sorina Banu, 
vicepreședinte, olimpică la nivel inter na-
țional, membru A.O.R. Buzău, care a supus 
atenției auditoriului un material complex 
despre personalitățile olimpice din epoca 
modernă. 

De menționat prezența la seminar a dnei 
profesor Vica Minca, inspector educație 
fizică și sport din cadrul Inspectoratului 
Şcolar Județean Vrancea și a dnei profesor 
Ana Gavrilescu, director Școala Gimnazială 
Tîmboiești, județul Vrancea.

Din partea Consiliului de conducere al 
Academiei Olimpice Române, filiala Buzău 
au fost prezenți și au moderat activitatea 
profesor Dănuț Staicu - director, profesor 
Medina-Elena Tudor-Papuc - secretar, 
profesor Paul Diaconescu - responsabil 
Comisia organizatorică, profesor Georgiana 
Constantin - responsabil Comisia educație 
și cultură olimpică, profesor Cerasela 
Stoinoiu-Morogan, 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 Academiei 
Olimpice Române, filiala Buzău. La finalul 
activității, cu sprijinul Direcției Județene 
pentru Sport și Tineret Buzău, s-au acordat 
mape participanților. 

La acest al II-lea colocviu ne-a onorat cu 
prezența dra Anita Sterea, doctor în istoria 
Olimpismului, absolventă a masteratului de 
Relații Internaționale din cadrul Facultății 
de Istorie a Universității din București, 
masterand al Academiei Internaționale 
Olimpice din Grecia și a Centrului de studii 
Olimpice din Barcelona, lector în cadrul 
Școlii Naționale de Antrenori și al Fundației 
Calea Victoriei, care a vorbit participanților 
despre principiile și valorile Olimpismului. 

Prof. Dănuț STAICU 
Director A.O.R. Buzău
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CINE:
C.O.S.R. prin A.O.R. cu sprijinul 
Solidarității Olimpice – departament 
din cadrul Comitetului Internațional 
Olimpic.

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. 

CÂND:
3–6 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.



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

În perioada 3-6 august, Complexul Olimpic 
„Sydney 2000” a fost gazda „Programului 
național de educație olimpică prin sport 
în cadrul voluntariatului olimpic” organi-
zat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) prin Academia Olimpică Româ-
nă (A.O.R.), cu sprijinul Solidărității Olim-
pice (departament din cadrul Comitetului 
Internațional Olimpic).

La fel ca și în anul anterior, scopul reuniunii 
a constat în comunicarea deschisă și apli-
cată între toti cei implicați instituțional în 
procesul de educație olimpică, asupra prin-
cipalelor aspecte ce definesc și determină 
pregătirea și desfășurarea activităților edu-
cative olimpice. 

Formatul ședinței din acest an a fost unul 
pilot fiind dedicat directorilor și secretarilor 
filialelor A.O.R., încercând astfel lărgirea 
bazei voluntarilor care participă anual la 
reuniunea organizată la Izvorani. Acest 
fapt a reprezentat atât o provocare, cât 
și o oportunitate pentru organizatori și 
participanți, aceea de a reuni un număr 
mare de voluntari din toate județele țării în 
același timp, în același loc. 

Ședința a fost deschisă de dl George Boroi 
(secretar general al C.O.S.R.) cu un discurs 
în care a subliniat importanța educației 
tinerilor, proces care reprezintă, fără 
îndoială, un pilon esențial al activității de 
educație olimpică. De asemenea, dl Boroi 
a accentuat rolul voluntarilor A.O.R., aceș-
tia fiind cei care pun în practică, la nivel 
județean, recomandările Agendei Olim-
pice 2020 privind dimensiunea educativă a 
sportului și impactul pozitiv asupra întregii 
societății. Toate aceste eforturi, precum și 
succesele lor reale, afirmate și recunoscu-
te ca atare atât în spațiul public, cât și prin 
influența benefică asupra tinerei generații, 
constituie substanța prețioasă din care se 
îmbogățește permanent Spiritul Olimpic.

Următoarea alocuțiune a fost susținută de 
dl Alexandru Dedu, în calitate de vicepre-
ședinte al C.O.S.R., care a mulțumit tuturor 
directorilor, secretarilor și membrilor fili-
alelor A.O.R. pentru activitățile olimpice 
pe care le organizează, punând accent pe 
importanța proiectelor pentru tânăra gene-
rație.

Programul a fost stabilit în baza răspunsu-
rilor oferite de participanți în urma comple-
tării chestionarelor la reuniunea din 2015. 
Având în vedere limita de timp, organizato-
rii au reușit să introducă în desfășurător cât 
mai multe și variate subiecte precum:

• Activitatea federației sportive naționale 
– prezentare realizată de dl Alexandru 
Dedu (președinte Federația Română de 
Handbal)

• Prezentarea revistei „Sport Atlas” – dna 
Elena Alecsa (director A.O.R. Botoșani)

• Prezentarea expoziției de fotografie 
sportivă – dl Liviu Nanu (Director 
A.O.R. Teleorman)

• Psihologia sportivului de 10-18 ani - dl 
Octavian Amzulescu și dna Ioana Oproiu 
(psihologi în domeniul sportului)

• Conferința națională „De la experiență la 
cercetare în Olimpism, educație, sport și 
kinetoterapie” – dl Alexandru Mureșan 
(director A.O.R. Cluj)

• Comunicare și lucru în echipă – dl 
Octavian Pantiș (expert Qualians)

• Marketing pentru experții din afara 
domeniului marketing – dl Lorand 
Balint (consilier președinte C.O.S.R.).

Pentru a putea aduce îmbunătățiri proiec-
tu lui și pentru a ne asigura că noul for mat 
este în concordanță cu solicitările parti ci-
panților, s-a oferit celor prezenți un ches-
tionar în care fiecare trebuia să aleagă cui 
să se adrese acest program. Variantele de 
răspuns au fost: a) Ședința să se adrese 
directorului de filială; b) Ședința să se 
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adrese atât directorului, cât și secretarului 
de filială. Peste 90% dintre respondenți au 
optat pentru varianta b). 

În consecință, structura programului pentru 
anul următor va include atât directorii cât și 
secretarii.

Punctele esențiale ale reuniunii filialelor 
A.O.R. au fost oportunitatea participanților 
de a putea să învețe unii de la ceilalți din ex-
periențele lor olimpice, să își împărtășească 
cunoștințele acumulate, precum și posibili-
tatea de a susține dezbateri privind modali-
tăți de îmbunătățire a activităților de edu-
cație olimpică.

Reprezentanții filialelor județene ale A.O.R. 
au fost, de asemenea, implicați în discuții de 
grup. Aceștia au fost împărțiți, în mod ale-
atoriu, în cinci grupe ceea ce a creat cadrul 
propice pentru noii veniți de a-și cunoaște 
colegii, iar pentru cei care s-au întâlnit la 
sesiunile anterioare să își consolideze co-
municarea. Programul s-a dovedit a fi unul 
de succes care a creat un mediu favorabil și 
eficient de lucru.

Premiile pentru Promovarea Olimpismului 
reprezintă o tradiție așteptată, an de an, cu 
același interes din partea tuturor membrilor 
A.O.R. Prestigioasele trofee recompensează 
succesele în domeniul educației olimpice 
și au fost oferite dlui Mihai Milu (director 
A.O.R. Dolj), pentru devotamentul de care 
a dat dovadă în promovarea valorilor olim-
pice și filialei A.O.R. Botoșani, pentru acti-
vitatea de educație olimpică desfășurată la 
nivelul județului.

S-a dovedit de-a lungul timpului că Pro-
gramul național de educație olimpică prin 
sport în cadrul voluntariatului olimpic 
re pre zintă o bună modalitate de a con-
tribui la dezvoltarea Mișcării Olimpice la 
nivel na țional precum și de diseminare a 
fundamen telor și valorilor olimpice. Reu-
niunea a reprezentat un moment oportun 
pentru participanți, nu doar din punct de 

vedere al cunoștințelor în domeniul edu-
cației olimpice pe care le-au asimilat, dar 
și în domenii precum management, marke-
ting și comunicare.

CONCLUZIILE 
GRUPELOR DE DISCUȚII

Grupele de discuții au avut următoarea 
temă de dezbatere: „Identificarea de noi 
modalități de promovare a valorilor 
olimpice la nivel școlar”

Grupa 1 
Școala altfel:

Ziua 1: Albastru
• Concurs „Culorile Olimpismului”:

 - Orientare turistică
 - Categorii de vârstă
 - „Ziua familiei”

Ziua 2: Galben
• Promovare prin imagini: expoziție 

fotografică, desene pe pereți, desene pe 
asfalt

Ziua 3: Negru
• Promovarea sportivilor și/sau a altor 

per sonalități din domeniul sportiv–cul-
tu ral (imagini, cupe, diplome)

• Sala de sport – Sala Olimpică

Ziua 4: Verde
• „Ziua dulce a familiei” – Concurs culinar 

pe temă olimpică

Ziua 5: Roșu
• Inițiere/ Concurs/ Spectacol
• Speed Stacks (Pahare Sportive)
• Flash Mob – Cercurile Olimpice – zone 

aglomerate
• Tombolă – Simbolurile Olimpice

 - INOVAȚIE
 - NAȚIONAL
 - EFICIENȚĂ
 - DĂRUIRE
 - IMPLICARE
 - TOLERANȚĂ
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Grupa 2

Promovăm Olimpismul (la nivel curricular) 
prin:
• Implementarea unui Curriculum la 

Decizia Școlii (C.D.Ș.) integrat (nivel 
pre universitar)

• Seminarii de informare grupuri lărgite 
– părinți, elevi, comunitate locală, au to-
ri tăți

• Întâlniri/grupuri de dezbateri cu sportivi 
și factori decizionali din lumea sportului

• Activități specifice: editări reviste (de 
profil), 5 minute de Olimpism (radio 
școlar), grupuri pe rețelele de socializare, 
campanii de voluntariat

• Parteneriate cu structuri asociate (ex: 
Erasmus, PROEDUS)

Respect - Prietenie - Fair-Play - Perfor-
manță - Toleranță - Non-Discriminare 
EDU CAȚIE
• Oferta C.D.Ș. -  transcurricular
• Grup constituit pe rețelele sociale de co-

mu  nicare
• Activități specifice - Școala altfel
• Editare revistă de profil
• Seminarii de informare – grupuri lărgite: 

părinți, elevi, membrii comunității, au-
to rități locale.

• Zilele școlii
• Întâlniri cu sportivi de performanță, 

personalități din lumea sportului
• Promovare „5 minute de Olimpism” – 

radio școlar
• Atragerea de voluntari
• Promovarea valorilor olimpice prin 

struc turi asociate – Programele: 
PRO EDUS, Erasmus, Leonardo de Vinci.

Grup țintă:
 - elevii din învățământul preuniversitar
 - elevi scutiți medical
 - elevi cu cerințe educaționale speciale

Grupa 3

1. Cercul Olimpic în școală 

Profesor/diriginte la nivelul clasei să reali-
zeze:
• Etapa la nivel de clasă  reprezentând 

baza de selecție și cea la nivel de școală
• certificatul Cercului Olimpic plus steagul 

olimpic
• materiale promoționale 
• calendarul activităților Cercului Olimpic
• înregistrarea numărului de voluntar

2. Pentatlon Olimpic Școlar pentru 
Mileniul III
• includerea în calendarul oficial al 

Ministerului Educației Nționale
• cea mai importantă etapă – cea la 

nivel de clasă, apoi pe școală cu toate 
componentele acestora

• etapa de școală să se realizeze în 
săptămâna „Școala altfel”

• etapa finală – o săptămână la Șirnea, în 
tabără de corturi, profesorul cu elevul 
lui, coordonatorul cercului

• să cuprindă ziua de 23 iunie

3. Cercetare de marketing asupra ce-
rințelor „pieței” privind „produsul” 
olim pic aflat în competența A.O.R.

4. Conferință/sesiune științifică a fili-
alelor județene ale AOR, pe teme afla-
te în competența AOR.
• A.O.R. proiect de finanțare – C.O.S.R.
• Filialele județene A.O.R. – proiect de 

finanțare la A.O.R.
• Eventual pe zone geografice
• Revistă – publicarea lucrărilor
• Primele lucrări 1,2,3 la finala de la 

Izvorani

5. Promovarea profilurilor unor mari 
campioni.

6. Proiectul „Olimpism – România în 
mișcare”
• Elaborarea proiectului
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• Găsirea partenerilor
• Modalități de finanțare a proiectului din 

fonduri europene – C.I.O.

7. „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor“ 
– o secțiune de film despre sporturi și teme 
olimpice – eventual și fotografii

8. Legitimații pentru directori/secre-
tari

9. Actualizarea datelor de contact

Grupa 4

1.  Cui ne adresăm?
• Prefectură
• Consiliul județean
• Primării și consilii locale
• Alte structuri organizatorice cu putere 

de decizie – Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul Afacerii Interne, 
Inspectoratul Poliției Județene, 
Pompieri

• Direcția de Sănătate Publică
• Inspectorate Școlare Județene – Direcții 

Județene pentru Sport și Tineret, 
Cluburi și Asociații Sportive

• Media – presă scrisă, TV, radio

2. Mărirea numărului de Cercuri și 
Cluburi Olimpice  - nume de sportivi, 
mari personalități.

3. Metode, mijloace și pârghii de 
acționare 
• Participare la ședințele Consiliului Pre-

fec turii Județene cu toți primarii, di-
rec torii de școli, consfătuiri cu cadre 
didactice 

• Prezentări și lansări de carte
• Tabere școlare (vară, iarnă)
• Proiecte/granturi
• Punct de promovare – în școli  -  Colțul 

Olimpic
• „Pe urmele marilor olimpici” – perso na-

lități

• Ședințele asociației sportive a profe so-
rilor de educație fizică și sport din județ

• Participarea (constituirea) unor 
momente și emisiuni TV, prezența 
membrilor la emisiuni – Propriul canal 
TV online

• Cetățean de onoare al localității 
• Participarea la ședințele de lucru a 

unor structuri organizatorice pe linie 
educativă, artistică, literară, sportivă.

Grupa 5

• Realizarea de parteneriate cu toate 
structurile educative din teritoriu

• Consolidarea culturii organizaționale 
a A.O.R. – C.O.S.R. prin promovarea 
simbolisticii olimpice în cadrul tuturor 
manifestărilor sportive școlare

• Implicarea structurilor A.O.R. în 
organizarea și susținerea activităților 
„școlilor de vară”

• Înființarea de O.N.G.-uri capabile 
să sprijine sau să susțină activitatea 
olimpică

• Creșterea numărului de voluntari din 
toate unitățile administrativ teritoriale 
prin cursuri de formare și ateliere de 
lucru

• Specialiștii în sport să contribuie prin 
redactarea de articole la revistele de 
profil

• Intervenții pe specialitate la amenajarea 
bazelor sportive

• Un proiect cu fonduri europene cu 
Inspectoratul și școlile în vederea 
promovării Olimpismului – revista 
școlii, radio 

• Participarea conducerii filialelor la 
cursuri de perfecționare a profesorilor și 
antrenorilor

• Participarea cu ritmicitate la aniversările 
naționale și locale din județ, memorial, 
zilele localităților, eroilor, etc

• Activarea și menținerea calității de 
membru pe baza acțiunilor realizate.



Conferința „Etic și non-etic 
în sport” – Bacău



CINE:
Filiala Bacău a A.O.R. în colaborare 
cu Facultatea de Științe ale Mișcării 
Sportului și Sănătății din cadrul 
Universității „Vasile Alecsandri” din 
Bacău.

CE:
Scopul activității a constat în 
abordarea unei serii de probleme 
care frământă sportul mondial la 
ora actuală, dar și aspecte privind 
Olimpismul.

CÂND:
19 mai

UNDE:
Sediul A.O.R. Bacău din cadrul 
Facultății de Științe ale Mișcării 
Sportului și Sănătății

REZULTATE:
25 de elevi, studenți și cadre 
universitare din județul Bacău au 
dezbătut timp de 90 de minute. S-au 
prezentat șase referate de către elevi 
ai Colegiilor Naționale „Dimitrie 
Cantemir” din Onești și „Costache 
Negri” din Bacău și masteranzi în 
domeniul performanței sportive 
din cadrul Facultății de Științe ale 
Mișcării Sportului și Sănătății.
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Conferința „Etic și non-etic 
în sport” – Bacău

Înscris în cadrul manifestărilor colaterale 
Conferinţei internaţionale „Realizări 
și perspective în domeniul educației 
fizice și sportului în cadrul sistemului 
educațional interdisciplinar european 
(„Achievements and prospects in the 
field of physical education and sports 
within the interdisciplinary european 
education system”), în organizarea filialei 
Bacău a Academiei Olimpice Române, 
în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării Sportului şi Sănătăţii din cadrul 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
s-a desfășurat atelierul cu tema „Etic și Non-
Etic în sport”, activitate care a încercat să 
abordeze o serie de probleme care frământă 
sportul mondial la ora actuală dar în același 
timp probleme asupra cărora Olimpismul ar 
trebui să se aplece cu mai multă seriozitate. 

Atelierul şi-a propus să abordeze urmă toa-
rele probleme:
• Doping, între artificial şi natural
• Agenția Mondială Anti-Doping şi intimi-

ta tea sportivului
• Fair-play - un termen de actualitate?

• Olimpism: etic şi non-etic
• Educaţia olimpică: de ce şi pentru cine?

25 de elevi, studenți și cadre didactice 
din județul Bacău au dezbătut timp de 90 
de minute problematica enunțată, fiind 
prezentate trei referate de către elevi ai 
Colegiilor Naționale  „Dimitrie Cantemir” 
din Onești și „Costache Negri” din Bacău și 
trei referate ale masteranzilor în domeniul 
performanței sportive din cadrul Facultății 
de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății. 
Moderatorul atelierului a fost prof. univ. 
dr. Radu Ababei, directorul filialei Bacău a 
Academiei Olimpice Române. 

Prezentarea referatelor a stârnit vii discuții, 
fiecare dintre cei 25 de participanți având 
cel puțin o intervenție asupra problematicii 
abordate, intervenții generate de experiența 
personală ca elev, sportiv sau profesor.

Printre invitați i-am remarcat pe dna 
Alexandra Nica de la Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român şi dl conf. univ. dr. 
Constantin Bogdan Rață, decanul Facultății 
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de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, 
ambii exprimând păreri interesante 
asupra problematicii supuse dezbaterii, cu 
precădere asupra conceptului de fair-play, 
așa cum ar trebui acesta înțeles la nivelul 
învățământului superior.

Am remarcat, de asemenea, intervenţiile 
profesorilor din învăţământul gimnazial, 
Iliana Ciortianu, Luminița Ifrim și Camelia 
Gârneață care au însoțit elevii din Onești, dar 
și pe cea a prof. Ion Botezatu, coordonatul 
Cercului Olimpic din Târgu Ocna, care a 
expus păreri desprinse atât din activitatea 
ca sportiv de performanță, cât și din aceea 
de cadru didactic, evidențiind necesitatea 
unor noi valențe în ceea ce privește sportul 
pentru toți, lăudând iniţiativa Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român de a se implica în 
derularea Gimnaziadei, implicare care, din 
punctul său de vedere, a crescut interesul 
elevilor de a participa, având în vedere 
și premiile puse în joc. În cuvântul său, 
domnul profesor a sugerat o mai puternică 
implicare a filialelor A.O.R., având în vedere 
faptul că la această oră există filiale în toate 
județele țării.

O intervenție deosebită a fost aceea a 
prof. Cristian Nemțeanu, antrenor de 
atletism care a prezentat păreri personale 
asupra problematicii dopajului în sport, 
cu referire la implicațiile pe care le au 
controalele antidoping la nivelul sportului 
de performanță, verificări care, din 
punctul său de vedere, sunt realizate la ore 
nepotrivite uneori și care perturbă evident 
programul de pregătire. Mai mult decât 
atât a fost evidențiată atitudinea unora 
dintre comisarii antidoping față de sportivi, 
uneori de o superioritate care nu are nimic 
comun cu valorile sportului. S-a subliniat, 
de asemenea, faptul că la nivelul juniorilor 
ar trebui regândită maniera de recoltare a 
probelor astfel încât sportivii să nu se simtă 
stânjeniți, având în vedere caracteristicile 
vârstei adolescenței.

Asupra problematicii eticului și non-
eticului în sport s-a pronunțat în referatul 
său masterandul Sinodor Socea care a 
evidențiat câteva exemple de acțiune etică 
la nivelul sportului de performanță, dar a 
subliniat și exemple negative, de la problema 
generală a dopingului individual la cea a 
dopingului instituționalizat, dând exemplul 
atletismului din Rusia dar evidențiind în 
același timp conduite sportive incorecte 
atât la nivelul sportivilor cât și al oficialilor, 
remarcând cazurile de corupție relevate 
la unele Comitete Naționale Olimpice, în 
special din Africa.

Per ansamblu, activitatea s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebită, promovată de  
mo deratorul atelierului, care i-a încurajat 
pe toți participanții să se implice activ, 
fiind înlăturate inhibițiile, participanții 
afirmându-și fără teamă propriile păreri. La 
această atmosferă a contribuit și locul ales 
pentru desfăşurarea evenimentului, sediul 
filialei Bacău a A.O.R., care a îmbrăcat 
straie de sărbătoare, sala fiind intimă și 
primitoare.

Finalul acțiunii a fost de asemenea foarte 
fruc tuos, permițând schimbul de idei 
între participanți într-un cadru informal, 
desprinzându-se ideea de a se perpetua 
organizarea unor astfel de ateliere și în 
celelalte orașe ale județului Bacău, acti vi-
tatea încheindu-se prin înmânarea diplo-
me lor de participare. 

În concluzie, putem afirma că a fost o acțiune 
reușită și care trebuie continuată, având în 
vedere potențialul pe care îl are filiala Bacău 
a Academiei Olimpice Române. 

Prof. Radu ABABEI 
Director filiala A.O.R. Bacău
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ACTIVITĂȚI 
INTERNAȚIONALE

Vizita președintelui C.O.S.R. la sediul C.I.O.

Decizie istorică a C.I.O.: 
organizarea J.O. 2024 și 2028 s-a atribuit simultan

Sesiunea Internațională pentru Directori 
de Academii Naționale Olimpice

Sesiunea Internațională pentru Profesori din 
institutele superioare de educație fizică

Sesiunea Internațională pentru Tineri Participanți

Programul de Master „Educație Olimpică, studii 
olimpice, organizarea și managementul 

evenimentelor olimpice”, semestrul I

Forumul european pentru tineret și sport

Forumul „Promovarea femeilor din Europa 
în funcții de conducere”

Reuniunea Academiilor Naționale Olimpice din Europa

Programul Internațional Certificat de Dezvoltare a 
Antrenorilor
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Vizita 
președintelui C.O.S.R. 

la sediul C.I.O.

Mihai Covaliu a avut, în luna februarie, pri-
ma întâlnire oficială în calitate de președin-
te al Comitetului Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) cu Thomas Bach, președintele 
Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O.), 
la sediul forului internațional din Lau sanne, 
însoțit de Octavian Morariu, membru 
C.I.O. pentru România și vicepreședinte al 
C.O.S.R.

Discuția a fost purtată pe un fond extrem de 
cordial și relaxat, cei doi președinți cunos-
cându-se din mediul comun al sportului pe 
care l-au practicat, respectiv scrima, și care 
i-a consacrat inițial pe ambii, în calitate de 
campioni olimpici, chiar dacă la arme și în 
generații diferite.

Temele abordate în cadrul întâlnirii au vi-
zat stadiul pregătirilor loturilor Români-
ei în vederea Jocurilor Olimpice (J.O.) de 
Iarnă PyeongChang 2018 și proiectele pen-
tru Tokyo 2020, precum și stadiul în care 
se află sporturi la care România se află în 
mod tradițional pe podiumurile olimpice, 

însă nu și la ultimele ediții ale Jocurilor. În 
acest sens, președintele C.I.O. și-a exprimat 
disponibilitatea în a identifica împreună 
modalități în care poate acorda ajutor pen-
tru redresarea acestor sporturi. 

La rândul său, președintele C.O.S.R. a expus 
obiectivele pentru J.O. PyeongChang 2018 
în contextul trendului actual ascendent al 
sporturilor de iarnă în România, precum și 
programul strategic „Samurai 2020” pre-
gătit în vederea participării la J.O. Tokyo 
2020. Un alt aspect menționat de Covaliu și 
apreciat de președintele Bach a fost acela al 
Centrelor Naționale de Pregătire pentru Ju-
niori și cele pentru Tineret, în finanțarea și 
organizarea cărora C.O.S.R. se implică pen-
tru a veni în sprijinul federațiilor sportive 
naționale, în încercarea acestora de a des-
coperi talente sportive și a le forma pentru 
marea performanță.

Mihai Covaliu, susținut de Octavian Mora-
riu, a expus intenția României de a-și depu-
ne candidatura pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice pentru Tineret 2024, idee salutată 
de președintele Bach care, în acest context, 
a anunțat faptul că procedura de candida-
tură pentru aceste Jocuri va fi simplificată 
substanțial pentru a reduce costurile comi-
tetelor de candidatură.

Președintele Bach și-a adus aminte cu plăce-
re de vizita pe care a făcut-o în România cu 
ocazia aniversării Centenarului C.O.S.R. și a 
subliniat că își dorește ca România să fie una 
dintre principalele țări active și vizibile în 
peisajul Olimpic internațional și european, 
în virtutea tradițiilor sale sportive și Olim-
pice.
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Decizie istorică a C.I.O.:  
 Organizarea J.O. din 2024 și 2028 

s-a atribuit simultan

La cea de-a 131-a Sesiune a Comitetului In-
ternațional Olimpic (C.I.O.) care a avut loc 
în luna septembrie la Lima (Peru), membrii 
C.I.O., printre care și Octavian Morariu, au 
luat o decizie istorică prin dubla atribuire a 
orașelor gazdă ale Jocurilor Olimpice (J.O.) 
din 2024 și 2028. Astfel, orașul Paris a fost 
ales gazda celei de-a XXXIII-a ediții a Jocu-
rilor Olimpice de vară, simultan cu orașul 
Los Angeles, desemnat gazdă a următoarei 
ediții, a XXXIV-a.

Cele două metropole au fost inițial candi-
date pentru Jocurile din 2024, ca și Ham-
burg, Roma și Budapesta. După ce ultimele 
trei orașe au renunțat, C.I.O. a decis să or-
ganizeze la Lima o dublă atribuire, pentru 
2024 și 2028, astfel încât să nu se elimine 
niciuna dintre cele două „excelente candi-
daturi’’, după cum a afirmat președintele 
forului olimpic mondial, germanul Thomas 
Bach.

Lupta strânsă dintre Paris și Los Angeles 
pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de 
vară din 2024 a stârnit un val de reacții la 
nivel mondial. Faptul că cele două candi-
daturi sunt greu de departajat, deoarece 
potrivit raportului Comisiei de Evaluare a 
C.I.O. este „aproape imposibil să acorde o 
notă mai mică de 10” vreunuia dintre orașe, 
a determinat conducerea forului internațio-
nal să ia măsuri speciale.

Reuniți la Lausanne la cea de-a 130-a Se-
siune a Comitetului Internațional Olimpic, 
în luna iulie, membrii C.I.O. au aprobat, în 
unanimitate, principiul de atribuire simul-
tană a organizării Jocurilor Olimpice din 
2024 și 2028, deschizând calea unei situații 
trilateral benefice pentru Mișcarea Olimpi-
că, Los Angeles și Paris.

Ideea unei înțelegeri tripartite a apărut 
după ce un grup de lucru al vicepreședinți-
lor C.I.O. a studiat posibilitatea dublei atri-
buiri pentru J.O. din 2024 și 2028. Grupul 
de lucru a fost înființat în luna martie 2017.

Cu acceptul deplin al celei de-a 130-a Sesi-
uni a C.I.O. de la Lausanne, forul internați-
onal, Los Angeles și Paris, precum și Comi-
tetele lor Naționale Olimpice au conlucrat 
pentru a ajunge la o înțelegere care a fost 
ratificată de actuala Sesiune a C.I.O.

Orașele Los Angeles și Paris au elaborat 
proiecte foarte inspirate. Amândouă au avut 
în vedere Agenda Olimpică 2020, mai ales 
în ceea ce privește planificarea de a folosi un 
număr record de baze sportive existente și 
temporare.

Capitala Franței, care a mai organizat două 
ediții ale J.O. de vară (1900 și 1924), va găz-
dui evenimentul după 100 de ani, în timp ce 
metropola americană va fi amfitrion al în-
trecerilor pentru a treia oară, după cele din 
1932 și 1984.



Sesiunea Internațională pentru 
Directori de Academii Naționale Olimpice



CINE:
Academia Internațională Olimpică  

CE:
Sesiunea, organizată pentru 
prima data în 1986, are ca scop 
sprijinirea Academiilor Naționale 
Olimpice și încurajarea creării 
unor noi Academii. Prin prelegerile 
profesorilor și oficialilor din 
Mișcarea Olimpică precum și prin 
intermediul grupurilor de discuție 
este pusă în valoare cooperarea 
între Academiile Naționale Olimpice 
pentru promovarea programului 
mondial de Educație Olimpică.

CÂND:
6-13 mai 

UNDE:
Olympia, Grecia

REZULTATE:
60 de țări și-au trimis reprezentanți 
la această reuniune. Delegații 
A.O.R. au fost dna Cristian Drăgan 
(secretar A.O.R. Călărași) și dl 
Gabriel Roberto Marconi (secretar 
A.O.R. Arad).
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Sesiunea Internațională pentru 
Directori de Academii Naționale Olimpice

În perioada 6-13 mai, Grecia a fost, pentru 
a XIV-a oară,  țara gazdă a celei de-a XIV-a 
Sesiuni Internaționale a Directorilor de 
Academii Naționale Olimpice. România a 
participat la această manifestare olimpică 
internațională cu doi reprezentanți, dra 
Cristiana Drăgan, secretar al Academiei 
Olimpice Române (A.O.R.) filiala Călărași 
și dl Gabriel Roberto Marconi, secretar al 
filialei A.O.R. Arad.

La sesiunea internațională au luat parte 
reprezentanți din peste 60 țări, iar 
programul evenimentului, concentrat pe 
parcursul a cinci zile, a oferit o activitate 
complexă, științifică și culturală, după cum 
urmează:

• În prima zi a avut loc ceremonia de 
deschidere a manifestării, cu intonarea 
imnului olimpic. S-au depus coroane 
la monumentul lui Pierre de Coubertin 
(urmat de un moment comemorativ) 
și la Poșta veche din incinta Academiei 
Olimpice.

• În perioada 7-12 mai s-a desfășurat 
activitatea științifică, pe ateliere de lucru. 
Echipa României a susținut lucrarea 
„Metode europene de promovare a 
Mișcării Olimpice în România”, care a 
suscitat interesul auditorilor. Cei doi 
reprezentanți ai României au participat 
la toate atelierele, precum și la discuțiile 
de grup. Tematica dezbaterilor a 
fost variată și adaptată problematicii 
internaționale: guvernarea în sport, 
Mișcarea Olimpică, factor de dezvoltare 
pe toate palierele: economico-social, 
cultural, etc.

• Activitatea din cadrul atelierelor a 
debutat zilnic cu prezentările lectorilor 
internaționali din Ucraina, Grecia, 
Mauritius, Lesoto, Brazilia, India. 
Temele abordate au fost, următoarele: 

„Principii de predare a Olimpismului”, 
„Egalitate de drepturi între femei și 
bărbați”, „Rolul femeii în organizațiile 
sportive”, „Educația olimpică și buna 
guvernare în sport la Rio”, „Ce înseamnă 
Academia Națională Olimpică”, „Nu, 
drogurilor în sport!”.

• Activitatea din cadrul atelierelor a fost 
complexă, dinamică și a pus accent 
pe educația olimpică cu valențele ei, 
misiunea, viziunea, strategia, structura, 
regulile de bază ale Olimpismului 
– transparența, integritatea, etica 
profesională, dar și implicarea sportivilor 
participanți la buna guvernare în sport. 
Specialiștii din toate țările au propus ca 
soluții cu caracter general introducerea a 
cât mai multor cursuri de management, 
leadership, poziția lor în organizațiile 
sportive, implicarea voluntarilor în 
organizarea activităților specifice.

• Un alt punct forte al discuțiilor de 
grup a fost reprezentat de tema „Rolul 
voluntariatului în societatea civilă și 
în guvernanța în sport”, lege căreia i 
se acordă tot mai multă importanță în 
lume.

• Toti reprezentanții au fost de acord ca 
factorii de decizie din fiecare țară să 
pună accent pe structuri de specialitate, 
colaborare între compartimente, 
ministere, Academii Olimpice, structuri 
zonale și locale, împreună construind o 
societate modernă.

• Activitatea a avut și o dimensiune 
culturală, grupul celor 60 de țări fiind 
implicat în vizite la muzeul de arheologie, 
la situl arheologic și muzeul sportului 
din Olympia. 

Participarea în calitate de reprezentați 
ai A.O.R. la evenimentul internațional 
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din Olympia, Grecia, a reprezentat un 
context de dezvoltare profesională în 
domeniul Olimpismului, un schimb de 
bune practici, cu persoane de calitate, 
moment de sensibilitate educativă și 
culturală. Apreciem dimensiunea științifică, 
interculturală a manifestării internaționale, 
schimbul de experiență, relaționarea și 

comunicarea fructuoasă cu colegii din 
Europa și din lume. 

Prof. Cristiana DRĂGAN  
Prof. Gabriel Roberto MARCONI 
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Sesiunea Internațională pentru Profesori din 
institutele superioare de educație fizică

În perioada 25 mai – 1 iunie, în calitate de 
Decan al Universității Naționale de Educație 
Fizică și Sport (U.N.E.F.S.) București, am 
reprezentat Academia Olimpică Română 
la cea de-a XII-a Sesiune Internațională 
pentru Profesori din Institutele Superioare 
de Educație Fizică care a avut loc în 
Olympia, Grecia. Ceremonia de deschidere 
a avut loc în Sala Amfiteatru din campusul 
Academiei Internaționale Olimpice 
(A.I.O.). Invitații speciali au fost: Michael 
Fysentzidis (Președinte A.I.O.), Craig 
Reedie (Președinte Agenția Mondială Anti-
Doping), Konstantinos Geordiadis (Decanul 
A.I.O.).

Programul zilnic a cuprins lucrări înscrise 
în tematica Sesiunii - „Mișcarea Olimpică: 
guvernare bazată pe valori olimpice”. 
Împreună cu profesorul din Liban, Nadim 
Nassif, am coordonat un grup de lucru. 
Grupul 2 a fost format din doi coordonatori 
și opt membri din 9 țări diferite: Merlin 
Ponna (Estonia), Natallia Matsius (Belgia), 
Rodrigo Alvarado Strange (Chile), Anahit 
Seryozha Martirosyan (Armenia), Norma 
Gonzalez (Mexic), Dimitrii Beliukov 
(Rusia), Lourdes Merono Garcia (Spania) și 
Leonardo Lucero (Chile).

Concluzii Grupul 2

În urma discuțiilor între membrii grupului 
s-a realizat un raport pe care l-am prezentat 
în fața auditoriului.

Subiecte cheie:

1. Întărirea bunei guvernanțe în mișcarea 
sportivă internațională

2. Stabilirea unui curriculum internațional 
pentru preșcolari (4-6 ani) la educație 
fizică

1. Întărirea bunei guvernanțe în miș-
carea sportivă internațională

Ce este buna guvernanță?

Buna guvernanță este o implementare cla-
ră și transparentă a statutelor și regu la-
mentelor pentru procedurile fiecărei orga-
ni zații, inclusiv procesele de alegeri pentru 
organismele de conducere, supervizarea 
financiară adecvată, evitarea oricăror 
abuzuri ale puterii de reprezentare prin 
instituirea unor sisteme eficiente de control.

De ce o bună guvernanță?

Este necesar să existe o reglementare bună 
pentru a se evita corupția, mai ales în distri-
buirea părtinitoare și disproporționată a 
fondurilor care merg la federațiile spor-
tive; în exercitarea de rele practici în 
pro cedurile de dopaj; în plăți pentru 
rezultate convenabile; spălarea de bani 
în organizațiile sportive; în candidaturile 
pentru găzduirea de evenimente sportive 
și în violarea regulilor naționale și inter-
naționale. 

Aceste amenințări la adresa sistemului 
afecteaza ADN-ul unui sistem bazat pe 
etică și valoare. Protecția acestor elemente 
esențiale se poate realiza prin principiile 
bunei guvernanțe, aducând beneficii, încre-
de re în organizațiile sportive și guver na-
mentale implicate.

Ce trebuie făcut?

Pentru a se realiza cele menționate în baza 
unui plan pe termen scurt, este necesară 
o bună coordonare între Comitetul 
Internațional Olimpic (C.I.O.), A.I.O., 
Asociația Comitetelor Naționale Olimpice 
(A.N.O.C.) și Comitetele Naționale Olimpice 
(C.N.O.) prin transmiterea următoarelor 
documente:
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Rapoarte relevante de audit privind banii 
cheltuiți de diferite federații nationale 
sportive.

Minutele certificând că alegerile la fede ra-
țiile naționale sportive au fost corecte în 
toate țările.

Rapoarte anti-doping

Aceste lucrări trebuie să fie supervizate de 
către o structură autonomă, recunoscută 
de C.I.O., care să asigure buna guvernanță, 
stabilind beneficiile și aplicând principiile 
transversal, la diferite niveluri, pentru a le 
transpune din teorie în practică.

Pe termen lung, propunem întărirea pro-
gra mului educațional internațional sus te-

nabil care este propus administratorilor 
federațiilor naționale sportive pentru bună 
guvernanță.

2. Stabilirea unui curriculum inter-
na țional pentru preșcolari (4-6 ani) 
la educație fizică și sport

De ce?

Un program de educație fizică și sport 
pentru preșcolari reprezintă o oportunitate 
pen tru dezvoltarea abilităților fizice, men-
ta le, psihice, motorii și sociale ale viitorilor 
cetățeni.

Este important să se dezvolte o rețea inter-
na țională de lucru în cadrul A.I.O., care să 
stabilească un curriculum internațional de 
educație fizică preșcolară pentru a se putea 
aplica și un program eficient de educație 
olimpică la tineri.

Ce este de făcut?

• De adunat informații de la diferite 
C.N.O.-uri asupra programului de 
educație fizică preșcolară.

• De evaluat aceste programe și de 
dezvoltat un program internațional 
comun.

• De propus acest program – cu variante – 
C.N.O.-urilor.

• Țărilor care acceptă le va fi oferită o 
perioadă de probă de 1 an.

După acest an, li se solicită un feedback 
bazat pe date. În baza acestui răspuns se re-
evaluează următoarea strategie.

Dr. Florin PELIN 
Decan U.N.E.F.S.
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Sesiunea Internațională pentru 
Tineri Participanți
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CINE:
Academia Internațională Olimpică  

CE:
Sesiunea este structurată pe 
două săptămâni și este concepută 
ca o introducere în domeniul 
Olimpismului și a Mișcării Olimpice. 
Scopul Academiei Internaționale 
Olimpice pentru această reuniune 
este să educe, dar, mai important, 
este să motiveze tinerii participanți 
să își folosească experiența și 
cunoștințele dobândite în cele două 
săptămâni pentru a promova 
idealurile olimpice în țara de origine.

CÂND:
17 iunie – 1 iulie 

UNDE:
Olympia, Grecia

REZULTATE:
Au participat 153 de tineri din 88 
de țări. Delegații A.O.R. au fost 
dra Valentina Mălîia (Muzeograf 
în cadrul Muzeului Sportului) și dl 
Marius Coruț (Expert Departamentul 
Relații Internaționale și Comunicare 
în cadrul C.O.S.R.)
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Sesiunea Internațională pentru 
Tineri Participanți

Ajunsă la cea de-a 57-a ediție, Sesiunea 
Internațională pentru Tineri Participanți, 
devenită deja o tradiție pentru Academia 
Internațională Olimpică (A.I.O.), s-a desfă-
șurat anul acesta în perioada 17 iunie-01 iu-
lie în campusul A.I.O. din Olympia, Grecia. 

Au participat 153 de tineri din 88 de țări, 
în mare parte studenți, sportivi de perfor-
manță (participanți sau medaliați la Jocu-
rile Olimpice), persoane care se implică 
direct în dezvoltarea sportului, profesori 
sau reprezentanți ai Comitetelor Naționale 
Olimpice (C.N.O.) și Academiilor Naționale 
Olimpice (A.N.O.). 

Cu scopul principal de a promova valorile 
olimpice, în cele două săptămâni petrecu-
te la Olympia s-au propus numeroase ac-
tivități interesante în campusul amenajat 
aproape de situl arheologic al sanctuarului 
antic Olympia.

Campusul A.I.O. beneficiază de condiții plă-
cute de cazare, săli de conferință, o bibliote-
că cu un fond de carte valoros, terenuri de 
sport și chiar un spațiu unic dedicat Jocuri-
lor Olimpice desfășurate la Atena, în 2004.

Prima zi în Olympia a însemnat și ceremo-
nia de deschidere a Sesiunii Internaționale 
care a avut loc în amfiteatrul „Demetrius 
Vikelas” (primul președinte al C.I.O.). Cere-
monia s-a încheiat cu depunerea de coroane 
de flori la stela1 părintelui Olimpismului 
modern – Pierre de Coubertin, și la monu-
mentele comemorative ale lui John Ketseas 
și Carl Diem, pionieri ai Mișcării Olimpice. 

Subiectul principal dezbătut în această pe-
rioadă s-a referit la guvernarea în sport și 

1  Mic monument comemorativ sau funerar în formă 
de coloană sau pilastru, alcătuit dintr-un singur bloc 
de piatră și purtând, de obicei, inscripții sau sculpturi 
(DEX)

Mișcarea Olimpică. Programul de activitate 
a inclus: participarea la prelegerile acade-
mice ale profesorilor, discuțiile de grup în 
care dezbăteam pe larg diferite subiecte, 
ulterior fiecare grup pregătind două pre-
zentări în legătură cu tema principală, pro-
iecții de filme, activități artistice; programe 
de educație olimpică, activități sportive atât 
individuale cât și de echipă și seri de sociali-
zare. În fiecare an, A.I.O. publică un raport 
în legătură cu subiectele dezbătute și eveni-
mentele care au avut loc (un accent foarte 
mare se pune pe discuțiile de grup și pre-
zentări), iar acestea sunt trimise Comitetu-
lui Internațional Olimpic. 

Prin interacțiunea dinamică și dialogul cu 
ceilalți participanți veniți din toate colțurile 
lumii, modul în care este structurată sesi-
unea permite fiecăruia să își îmbogățească 
cunoștințele olimpice. 

CURSURI ȘI CADRE 
DIDACTICE UNIVERSITARE 

PARTICIPANTE

Lucrările celei de-a 57-a ediții a Sesiunii In-
ternaționale pentru Tineri Participanți s-au 
bucurat de prezența a numeroase cadre uni-
versitare din diferite părți ale lumii.

• Prof. Dr. Gertrud Ursula Pfister (Uni-
versitatea din Copenhaga, originară din 
Germania) – „Egalitatea între sexe și 
democrația în sport”. 

• Prof. Dr. Konstantinos Georgiadis (de-
canul Academiei Internaționale Olimpi-
ce, Grecia) – „Educație olimpică pentru 
o mai bună guvernare”.

• Prof. Dr. Stephan Wassong (Universita-
tea din Köln, Germania) – „Etică și gu-
vernare în Mișcarea Olimpică”.
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• Prof. Dr. Milena M. Parent (Universita-
tea din Ottawa, Canada) – „Structurile 
sportului și buna guvernare”.

• Prof. Dr. Mike J. McNamee (Univer-
sitatea din Swansea, Țara Galilor) – 
„Înțelegerea și restabilirea integrității 
în sport”.

• Olivier Gers (director executiv al Aso-
ciației Internaționale a Federațiilor de 
Atletism, Franța) – „Rolul guvernării în 
existența sportului”.

• Dr. Paraskevi Lioumpi (Universitatea 
din Peloponez, Grecia) - specialist în 
educația olimpică.

• Yves Le Lostecque (Comisia Europeană, 
Franța) – „Democratizarea și reforma 
guvernării în sport”.

• Dr. Sam Ramsamy (membru al Comite-
tului Internațional Olimpic pentru Afri-
ca de Sud, vicepreședinte al Federației 
Internaționale de Natație) – „Politica și 
guvernarea în Mișcarea Olimpică”.

• David Wallechinsky (președinte al So-
cietății Internaționale a Istoricilor J.O., 
S.U.A.) – „Mass-media și democrația în 
sport”. 

• Prof. Asoc. Dr. Eleni Theodoraki (Uni-
versitatea din Edinburg, originară din 
Grecia) – „Îmbunătățirea guvernării 
organizațiilor sportive fără epuizarea 
resurselor naturale pentru generațiile 
următoare”. 

• Prof. Dr. Nikolay L. Peshin (Rusia) – 
„Puterea și guvernarea în sport”.

VIZITAREA OBIECTIVELOR 
ARHEOLOGICE

Cele două săptămâni în Grecia au însem-
nat și vizitarea unor obiective semnificative 
pentru istoria Eladei și a Olimpismului din 
Grecia antică. 

Prima vizită a fost în Atena, la Muzeul 
Acropole, muzeu ce prezintă toate obiecte-
le descoperite în urma săpăturilor arheolo-
gice din acea zonă. Fiind construit pe situl 
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arheologic, muzeul îi propune vizitatorului 
să vadă orașul antic și săpăturile existente, 
prin podeaua transparentă. Colecțiile sunt 
prezentate pe mai multe niveluri și cuprind 
vase de ceramică, numismatică, statuete de 
bronz, cât și statui impresionante, care de-
co rau vechile temple antice.

Următoarea oprire a grupului a fost în lun-
gul drum dinspre Atena spre Olympia, la 
Delphi. Grecii considerau în antichitate că 
Delphi este centrul lumii. Aici aveau loc Jo-
curile Pythice și se regăsea străvechiul ora-
col din templul lui Apollo. În prezent, acolo 
se află cel mai bine conservat stadion antic 
din Grecia. 

Ajunși în Olympia, am putut vizita situl ar-
heologic al sanctuarului înscris în patrimo-
niul cultural mondial UNESCO. În acest loc 
se găsește stadionul antic aflat în apropie-
rea campusului, precum și Muzeul Olym-
piei Antice. Situl din Olympia este locul în 
care se aprinde flacăra olimpică, din anul 
1936, printr-un adevărat ceremonial, acest 
lucru reprezentând o legătură puternică în-
tre antichitate și modernitate. La Muzeul 
Arheologic din Olympia se află o colecție de 
obiecte de artă din perioada Greciei Anti-
ce, descoperite în perimetrul sanctuarului. 
Cele mai impozante sunt sculpturile și fri-

zele care împodobeau Templul lui Zeus. De 
asemenea, statuile de marmură ale lui Nike 
și Hermes, dar și o parte din uneltele sculp-
torului Phidias recreează istoria bogată de 
acum mii de ani a Greciei. 

EXPERIENȚĂ PERSONALĂ

La ediția din acest an, am participat pentru 
România alături de Marius Coruț – expert 
al Departamentului de Relații Internaționa-
le din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român. Au existat și state care au avut 3 re-
prezentanți precum Coreea de Sud, Austria, 
S.U.A., dar și câte un reprezentant precum 
Nepal sau Maldive. A.I.O., prin Solidarita-
tea Olimpică, subvenționează participarea 
a doi reprezentanți de C.N.O., un băiat și o 
fată, cu vârsta cuprinsă între 20 și 35 de ani.

Experiența „olimpică” pe care am trăit-o 
a fost unică. Am avut ocazia de a comuni-
ca, povesti, lucra și construi alături de ti-
neri pasionați din toate colțurile lumii. Pot 
spune că unitatea pe care am întâlnit-o în 
aceste două săptămâni prin punctul comun 
- sportul, a fost lucrul cel mai de preț de care 
m-am bucurat și pe care l-am valorificat. 
Unitatea multiculturală creează o lume fas-
cinantă care poate ajunge să îndeplinească 
obiective cu beneficii multiple. 
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În cadrul atelierelor la care am participat 
am făcut echipă cu reprezentanți din Iorda-
nia, Paraguay, S.U.A., Suedia, Austria, Tad-
jikistan, Malaezia, Rusia, Zambia și Coreea 
de Sud. Am lucrat foarte bine alături de un 
grup dinamic, împărtășind istoria și expe-
riența propriei țări, gândurile și perspecti-
vele pe care le avem, uniți fiind de valorile 
olimpice. Ne-am implicat cu toții în diferite 
problematici, o parte din subiectele pe care 
le-am atins fiind legate de doping, influența 
politicului în sport, egalitatea dintre sexe, 
remunerarea egală atât dintre femei și băr-
bați cât și referitor la sportivii paralimpici, 
etica în sport sau dacă ar trebui o mai mare 
transparență a finanțelor la nivel global. 

Am participat, de asemenea, la activi-
tăți spor tive. În timp ce reprezentanții 
continen tului asiatic dominau tenisul de 
masă, am ales să mă înscriu într-una din 
echipele de baschet, reușind la finalul a 
cinci zile de întâlniri cu celelalte echipe să 
câș tigăm competiția și să primim o ramu-
ră de măslin, asemenea învingătorilor din 
antichitate. Echipa câștigătoare a mai reu-
nit participanți din Albania, China, Turcia, 
Grecia, Trinidad Tobago, Franța și Uganda. 

Seminarul de educație olimpică a fost ceva 
special. Am luat parte la mai multe tipuri de 
jocuri care au scos în evidență importanța 
devizei olimpice „Citius, Altius, Fortius”, a 
fair-play-ului, excelenței, prieteniei, înțe-
legerii reciproce, determinării, disciplinei, 
toleranței și curajului. Sportul ne educă 
pentru a face echipă bună cu ceilalți, să îi 
tratăm pe toți egal și prin scopuri comune 
să construim întotdeauna ceva mai frumos. 
Unul din jocurile amintite a propus o parti-
dă de volei. Din cele două echipe create, la 
fiecare două minute, un jucător trebuia să 
stea jos pe teren, încercând să ajute echipa 
doar din acea poziție. Cu toții am trecut, ast-
fel, prin diverse stări și sentimente în acele 
momente. Este foarte important să accep-
tăm diversitatea de orice fel și mai mult, să 
oferim sprijin și să creem o legătură puter-
nică fără să ținem cont de rasă, aspecte de 

natură fizică, gen, ideologii, sisteme politi-
ce, religie sau raport socio-economic.

Și experiența de a participa la orele de 
arte frumoase a fost inedită. Prin tehnica 
de brain storming am decis cuvintele cheie 
care aveau să reprezinte punctul central al 
cursului: guvernare, etică și respect, semi-
narul din acest an intitulându-se „GovSavvy 
2017”. 

Ceea ce ne va rămâne tuturor participanți-
lor la această sesiune este aspectul educa-
tiv al experienței pe care am trăit-o, fie că 
vorbim de componenta teoretică sau cea 
practică. Pentru mine a fost un reper în dez-
voltarea mea profesională, o provocare, din 
care am învățat extrem de multe lucruri, am 
legat prietenii și sper, vom dezvolta colabo-
rări. Am văzut perspective pe care poate nu 
le împărtășeam, dar pe care împreună, am 
reușit, cel puțin la nivel strategic, să le pro-
iectăm. Am încercat să mă adaptez și să cu-
nosc câte puțin din fiecare cultură. În serile 
de socializare la care am participat, nume-
roși tineri au prezentat tradiții sau aspecte 
culinare specifice țărilor lor.

Ca o sugestie, aș dori ca pe viitor, cei ce vor 
reprezenta România să aibă o vizibilitate 
mai mare printr-un echipament oficial și 
mai multe elemente specifice țării (șepci in-
scripționate, ghiozdane, agende, steag etc.). 
Din punctul meu de vedere, această etichetă 
și faptul că poți lăsa o amintire despre țara 
ta într-un alt colț de lume este un lucru im-
portant. 

Personal, consider prezența mea la cea de-a 
57-a Sesiune Internațională pentru Tineri 
Participanți un prilej de bucurie din care am 
strâns amintiri frumoase, prietenii, experi-
ențe noi și fotografii într-un cadru în care 
s-au îmbinat cultura și experiența proprie 
cu spiritul olimpic în locul de naștere a Jo-
curilor Olimpice. 

Valentina-Cristina MĂLÎIA 
Muzeograf Muzeul Sportului



Programul de Master „Educație Olimpică, 
studii olimpice, organizarea și managementul 

evenimentelor olimpice”, semestrul I



CINE:
Academia Internațională Olimpică 
în colaborare cu Universitatea din 
Peloponez

CE:
Primul semetru al programului a fost 
împărțit în cinci module: 
• Istoria Jocurilor Olimpice în 
   Antichitate 
• Jocurile Olimpice Moderne 
• Pedagogie Olimpică I 
• Filosofia și Etica Sportului 
• Metode de cercetare în Științele 
   Sociale și Educația Olimpică

CÂND:
14 septembrie – 16 noiembrie  

UNDE:
Olympia, Grecia

REZULTATE:
Au participat 33 de studenți din 25 de 
țări aflate pe toate continentele lumii. 
Delegatul A.O.R. a fost dl Marius 
Coruț (Expert Departamentul Relații 
Internaționale și Comunicare în 
cadrul C.O.S.R.)
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Programul de Master „Educație Olimpică, 
studii olimpice, organizarea și managementul 

evenimentelor olimpice”, semestrul 1

Programul de Master „Educație Olimpică, 
Studii Olimpice, Organizarea și Manage-
mentul Evenimentelor Olimpice” din cadrul 
Academiei Internaționale Olimpice și reali-
zat în colaborare cu Universitatea din Pelo-
ponez se derulează anual, încă din 2010, 
în Olympia, Grecia. Primul semestru s-a 
desfășurat în perioada 14 septembrie - 16 
noiembrie în incinta campusului Academiei 
Internaționale Olimpice situat în vecină-
tatea Sitului Arheologic al Olympiei, locul 
de desfășurare a Jocurilor Olimpice în An-
tichitate.

Primul contact cu viitorii colegi de Mas-
ter l-am avut în Atena, pe 14 septembrie, 
unde am fost întâmpinați la hotel de către 
prof. Nigel B. Crowther (Canada), cel ce va 
susține cursurile primei săptămâni la mo-
dulul „Istoria Jocurilor Olimpice în Antichi-
tate”. Acesta ne-a fost și ghid pe lungul drum 
dintre Atena și Olympia unde ne-am oprit 
să contemplăm mai multe situri arheologice 
relevante Olimpismului: la Nemeea, unde 
am vizitat locul desfășurării Jocurilor din 
Nemeea, ținute, la fel ca și Jocurile Olim-
pice, în onoarea lui Zeus; la Isthmia, unde 
grecii îl onorau pe zeul mărilor, Poseidon, 
prin jocuri și competiții de muzică și poezie, 
iar ultima oprire înainte de Olympia a fost 
la Teatrul lui Epidaurus, loc unde în Anti-
chitate se regăsea centrul medical al Eladei.

Cursurile au început chiar din prima zi. Pri-
mul semestru al programului a fost împărțit 
în cinci module, astfel : 

„Istoria Jocurilor Olimpice în Antichitate” 
(profesori Nigel B. Crowther - Canada și 
Evangelos Albanidis - Grecia) – O descriere 
a modului în care grecii din antichitate au 
început Jocurile Olimpice, motivul pentru 
care au făcut-o și cum a evoluat ideea până 
la interzicerea acestora în sec. IV d.H.;

„Jocurile Olimpice Moderne” (profesor 
Konstantinos Georgiadis – Grecia, deca-
nul Academiei Internaționale Olimpice) 
– Reînvierea ideii de Jocuri Olimpice 
după eforturile lui Pierre de Coubertin și 
a susținătorilor ideii de Olimpism din Eu-
ropa; Evoluția Jocurilor Olimpice din 1896 
până în prezent, o prezentare a președinților 
Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O.) 
și a fiecărei ediții a Jocurilor Olimpice;

„Pedagogie Olimpică I” (profesori Michal 
Bronikowski - Polonia, Konstantinos Geor-
giadis - Grecia, Kostas Mountakis - Grecia 
și Katerina Mouratidou - Grecia) – În acest 
modul am studiat modalități de promovare 
a ideilor olimpice în școli și licee, care sunt 
cele mai bune abordări din punct de vedere 
pedagogic și importanța educației olimpice 
în școli și în rândul tinerilor;

„Filosofia și Etica Sportului” (profesori Jim 
Parry – Irlanda și Cesar R. Torres - Mexic) 
– În cadrul acestui modul am purtat dis-
cuții pe teme ca discriminarea, egalitatea de 
șanse, dopajul în rândul sportivilor și efec-
tele sale asupra acestora și a societății.  

„Metode de cercetare în Științele Sociale și 
Educația Olimpică” (profesori Athanasios 
Katsis – decanul Universității din Pelopo-
nez, Antonios K. Travlos și Konstantinos 
Dimopoulos - toți din Grecia) – Acest mo-
dul a avut un model de predare diferit de 
celelalte, în sensul că cei trei profesori au 
ținut cursurile în câte o zi și au vorbit despre 
cum se realizează un studiu academic, cum 
se scrie o lucrare academică și cum se inter-
pretează un studiu.

Fiecare modul a durat două săptămâni în 
care am avut prelegeri în fiecare zi și care 
ocupau prima parte a zilei. La sfârșitul ce-
lor două săptămâni urma un examen pentru 
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verificarea cunoștințelor deprinse și a cărui 
notă valorează 60% din cea finală, la aceasta 
fiind adăugată o notă pentru eseul aferent 
fiecărui modul, pe care urmează să îl rea-
lizăm după ce ne întoarcem în țările de ori-
gine.

Participanți 

La acest program au participat 33 de stu-
denți din 25 de țări aflate pe toate conti-
nentele lumii. Printre aceștia s-au numărat 
sportivi olimpionici (Susanne Grayson – 
Australia, Jocurile Olimpice din Atlanta 
1996), membri ai Comitetelor Naționale 
Olimpice (Carlos Villegas Estrada - Co-
lumbia și Ser Hui Mary Ang - Singapore), 
foști sportivi de performanță (Joy ChiaoYu 
Tsai - Taiwan, Naaman Slaiby - Liban), 
administratori în lumea sportului din țara 
lor (Emmanuel Matsyetsye - Uganda, vice-
președinte al Federației Naționale de Tenis 
de Masă; Jeannette Small - Trinidad & To-
bago, Tânăr Ambasador al Olimpismului și 
membru în Comisia de Educație C.I.O.; Di-
mitrios Vikatos - Grecia, Biblioteca Acade-
miei Internaționale Olimpice;  Asel Pogiba 
- Kyrgistan, președinte al Federației Națio-
nale de Gimnastică Ritmică) și pasionați ai 
sportului (Bogumila Smolarek - Polonia, 
reporter sportiv; Regina Cea Zamayoa, re-
porter și blogger pe sport internațional; 
Gaia Carosi - Italia, administrator club înot 
și Emilie Zakariassen - Norvegia, președinte 
club sportiv). Vârstele colegilor mei au va-
riat de la cei mai tineri, de 23 de ani, până la 
seniori de 57 de ani.

Activități sportive și 
culturale

Prezența la acest Master mi-a permis să asist 
la un eveniment extraordinar: aprinderea 
Flăcării Olimpice pentru Jocurile Olimpice 
de iarnă PyeongChang 2018. Noi am asis-
tat la repetiția ceremoniei care s-a petrecut 
cu câteva zile înainte de cea propriu-zisă. 
Atmosfera în Olympia în acea săptămână 
a fost una plină de mister, solemnitate și 

simboluri, alături de noi, în campus, fiind 
însuși președintele Comitetului Internațio-
nal Olimpic, Thomas Bach, dar și mai mulți 
membri C.I.O.

Fiecare zi a reprezentat o ocazie să ne cu-
noaștem mai bine prin sport și cultură. Zil-
nic avea loc o activitate sportivă, fie ea un 
joc de fotbal, de baschet sau câteva partide 
de tenis de masă. 

Împreună cu profesorii Crowther și Albani-
dis, am vizitat muzeele aflate în vecinătatea 
Olympiei, locuri unde am descoperit istoria 
Jocurilor Olimpice realizând parcă o călăto-
rie în timp.

Alături de colegii de Master, am fost volun-
tar în cadrul Competiției de Pentatlon Mo-
dern „LaserRun”, unde am ajutat la ame-
najarea locului desfășurării competiției, la 
organizarea participanților și le-am oferit 
acestora suport pe tot parcursul evenimen-
tului.   

La invitația profesorului Georgiadis, am vi-
zitat Padurea din Foloy, loc unde legendele 
grecilor spun că își găseau refugiul centauri 
și zâne ale pădurii.

Cuvânt de încheiere

În aceste două luni, am avut șansa să învăț 
lucruri frumoase despre istoria Mișcării 
Olimpice și despre valorile Olimpismului pe 
care sper să le duc mai departe în activitatea 
mea în domeniul sportului. Prieteniile pe 
care le-am legat cu acești oameni minunați 
vor fi purtate în sufletul meu tot restul vietii, 
pentru că, în Olympia, am întâlnit oameni 
cu valori și principii asemănătoare.

Semestrul II al Masterului se va desfășura 
în perioada 12 aprilie – 17 iunie 2018.

Marius Coruț 
Expert C.O.S.R.



Forumul european 
pentru tineret și sport



CINE:
Sport Malta (agenție din cadrul 
Secretariatului Parlamentului pentru 
Cercetare, Inovație, Tineret și Sport) 
în parteneriat cu Comisia Europeană 
și Organizația Non-guvernamentală 
Europeană a Sportului – sectorul 
pentru tineret

CE:
Agenda forumului a inclus o serie 
de discursuri și ateliere, având trei 
teme principale: incluziune socială 
și voluntariat, stil de viață sănătos, 
diplomație sportivă. La finalul 
acțiunii, participanții au elaborat 
un set de recomandări care au fost 
transmise Comisiei Europene

CÂND:
10-13  martie 

UNDE:
Malta

REZULTATE:
120 de tineri lideri din organizații 
sportive europene au avut 
oportunitatea să își exprime opiniile 
și recomandările pentru instituțiile 
europene implicate în sport.
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Forumul european 
pentru tineret și sport

Forumul European pentru Tineret și Sport 
(F.E.T.S.) a fost organizat în perioada 10-13 
martie de Sport Malta (agenție din cadrul 
Secretariatul Parlamentului pentru Cerce-
tare, Inovație, Tineret și Sport), în partene-
riat cu Comisia Europeană și Organizaţia 
Non-Guvernamentală Europeană a Spor-
tului (E.N.G.S.O.) – sectorul pentru tineret. 
Acest eveniment face parte din portofoliul 
președinției Consiliului European, deținută 
de Malta între 1 ianuarie și 30 iunie. 

F.E.T.S. a reunit peste 120 de tineri lideri 
din organizații sportive, oferindu-le oportu-
nitatea să își exprime opiniile și recoman-
dările pentru instituțiile europene implicate 
în sport. România a fost reprezentată de 
Anamaria Pirea și Raluca Grigore – mem-
bri fondatori ai Asociației „Gașca lui Cou-
bertin” – și Alexandra Nica, director al De-
partamentului de Educație Olimpică, Sport 
Școlar și Universitar în cadrul Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român.

Agenda F.E.T.S. a inclus o serie de discur-
suri și ateliere, având trei teme principale: 
incluziune socială și voluntariat, stil de 
viață sănătos, diplomație sportivă. La fi-
nalul forumului, participanții au elaborat 
un set de recomandări și acțiuni care vor fi 
transmise Comisiei Europene. Aceste direc-
tive urmăresc să informeze și să determine 
factorii de decizie să țină cont de valorile, 
prioritățile și preocupările tinerilor lideri, la 
nivel local, național și european. De aseme-
nea, acestea reprezintă contribuția activă a 
tineretului european în cadrul planului de 
lucru pentru sport 2020.

Ziua 1, 10 Martie 2017 – 
„Incluziune socială și 

voluntariat prin sport”

Evenimentul a fost deschis de Directorul 
General pentru Sport Mark Cutajar, Preșe-
dintele Sport Malta Luciano Busuttil, Secre-

tarul General al E.N.G.S.O. Tineret Nevena 
Vukasinovic, Șeful de Programe și Politici în 
Sport în cadrul Comisiei Europene Yves Le 
Lostecque și Secretarul Parlamentar pentru 
Cercetare, Inovare, Tineret și Sport Chris 
Agius. 

Tema „Sportul – catalizator pentru inclu-
ziune socială” a fost prezentată de Tobias 
Staebler, coordonator sportiv al Special 
Olympics Unified Sports. Acesta l-a invitat 
pe Gilmour Borg, atlet Special Olympics, 
care a împărtășit din experiența sa perso-
nală, despre dificultățile pe care le-a depășit 
prin sport: „M-am simțit exclus, am fost 
agresat, apoi am descoperit Special Olym-
pics. Sportul mi-a dat încredere în mine.” 
Gilmour s-a adresat participanților, în-
demnându-i să ajute și să sprijine persoa-
nele cu nevoi speciale în sport: „tu cum te-ai 
simți dacă societatea te-ar marginaliza?”

A urmat Lara Tonna, lector la Institutul de 
Educație fizică și Sport al Universității din 
Malta, care a vorbit despre importanța vo-
luntariatului în dezvoltarea competențelor 
necesare vieții profesionale, dar și impactul 
asupra societății.

Ne-am bucurat să putem învăța din 
proiectele de succes desfășurate în alte țări, 
precum cel prezentat de Ivan Riolo, iniția-
torul proiectului Move 360. Acest proiect 
oferă copiilor posibilitatea de a participa la 
activități sportive după terminarea orelor, 
ajutându-i să descopere bucuria sportului 
de la vârste fragede. 

După discursurile din deschiderea zilei, 
participanții au fost împărțiți în trei gru puri 
pentru a lucra la recomandări pe cele trei 
subiecte propuse: incluziune socială și vo-
luntariat, stil de viață sănătos și diplomație 
sportivă. Discuțiile în cadrul grupurilor au 
pornit de la situații concrete și au vizat ge-
neralizarea experiențelor, în sensul în care 
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situațiile ar putea fi îmbunătățite. Partici-
panții au contribuit cu experiențele și ideile 
de proiecte existente în țara lor pe temele 
propuse, ca apoi ideile lor să fie sintetizate 
și prezentate în cadrul sesiunii plenare.

După-amiază a urmat partea activă a acestui 
eveniment, și anume activitățile sportive. 
Sport Malta a organizat o întrecere amu-
zantă pe plajă care i-a ajutat pe participanți 
să se cunoască mai bine. Seara   s-a încheiat 
cu o sesiune de analiză și reflecție în grupuri 
restrânse asupra celor întâmplate pe par-
cursul primei zile.

Ziua 2, 11 Martie 2017 – 
„Stil de viață sănătos”

Ziua a doua a început în forță cu o sesiune 
de Piloxing (o combinatie între pilates și 
box) și Zumba. După activitățile sportive, 
am trecut în revistă rezultatele primei zile 
și am ascultat discursurile pe tema „Stil de 
viață sănătos”.

Primul discurs a fost susținut de dr. 
Simone Digennaro, construind pe ideea că 
obezitatea este în creștere în ciuda tuturor 
programelor care încearcă să reducă acest 
aspect. Acesta a atras atenția și asupra fap-
tului că politicile publice greșite pot duce 
la obiceiuri greșite și că este necesar să se 

creeze condițiile necesare ca oamenii să fie 
mai activi într-un mediu în continuă schim-
bare.

Al doilea discurs al zilei, cel al dr. Gauci, a fost 
despre impactul nutriției asupra sănătății 
publice. Studiile arată că 95% dintre cazurile 
de obezitate au ca principală cauză un stil de 
viață nesănătos, iar societatea actuală oferă 
oamenilor mâncare nesănătoasă și ieftină. 
Așa că rolul industriei nutriției devine din 
ce în ce mai important în viețile noastre.

În continuare, participanții s-au reorgani-
zat în grupuri de lucru, schimbând subiec-
tul din ziua precedentă, astfel încât la final, 
toți participanții să fi contribuit la toate cele 
trei teme. Dacă rezultatele din prima zi au 
fost ceva mai generale, în cea de-a doua zi, 
lucrurile au mers mai în concret, urmând 
ca în ultima zi să existe idei specifice de îm-
bunătățire pe cele trei subiecte.

Desigur că la un eveniment despre sport, 
fiecare zi are inclusă în program măcar o ac-
tivitate sportivă. Astfel că, în cea de-a doua 
zi, participanții au făcut o vizită la Bazinul 
Național al Maltei. Acolo, cei mai curajoși 
au avut ocazia să încerce polo în kaiac sau 
polo în bazin, iar cei mai empatici au desco-
perit dansul în scaun rulant.
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Ziua 3, 12 Martie 2017 – 
„Diplomație sportivă”

Ultima zi a evenimentului a fost dedicată 
diplomației sportive și a debutat cu două 
discuții pe grupuri de lucru. În prima, 
tematica a fost despre rolul ambasadorilor 
pentru sport. Cei trei lectori au ținut să 
menționeze faptul că sportivii de perfor-
manță sunt o sursă de inspirație pentru 
sportul de masă, iar sportivii paralimpici 
ajung să fie adevărate modele pentru deter-
minarea lor și ușurința cu care ajung să își 
depășească limitele.

A doua discuție a abordat tema dialogul in-
tercultural prin intermediul sportului. Poate 
cea mai importantă idee din urma discuției 
a fost despre faptul că sportul ar trebui să 
construiască punți și nu să le distrugă (prin 
competitivitate ridicată, prin valorizarea re-
zultatelor și nu a implicării, prin politizarea 
evenimentelor și a sportivilor).

După aceste discuții a urmat ultima întâlni-
re în grupurile de lucru, acestea propunând 
recomandările finale. După-amiază, parti-
cipanții au avut ocazia să viziteze Parlamen-
tul Maltez în La Valletta și să participe la o 
dezbatere în Camera Reprezentanților des-

pre importanța sportului și a rolului diplo-
mației sportive.

Activitățile sportive din ultima zi au fost în-
locuite cu o plimbare prin Valletta, avându-i 
ca ghizi pe participanții maltezi.

Ziua 4, 13 Martie 2017 – 
Concluzii

În dimineața zilei de plecare, alături de 
prezentarea concluziilor care vor fi înain-
tate Comisiei Europene, participanții au 
avut ocazia de a afla cât de importantă este 
crearea de programe sportive în Malta chiar 
de la președintele țării gazdă Marie-Louise 
Coleiro Preca. 

Participanții și-au luat rămas bun, plecând 
înapoi spre casă cu diferite idei de proiecte, 
dar și cu sentimentul că au contribuit la ela-
borarea unui set de inițiative care să ajute la 
promovarea unui stil de viață mai sănătos 
prin sport, a unei lumi mai incluzive prin 
voluntariat sportiv și a depolitizării eveni-
mentelor sportive.  

Anamaria Pirea  
Raluca Grigore 

Gașca lui Coubertin
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Forumul „Promovarea femeilor din Europa 
în funcții de conducere”



CINE:
Comitetul Internațional Olimpic în 
colaborare cu Comitetul Lituanian 
Olimpic

CE:
Scopul evenimentului, precum reiese 
și din titlu, constă în promovarea 
femeilor în funcții de conducere la 
nivel European. Anul 2017 a fost 
unul aniversar pentru Comitetul 
Lituanian Olimpic, aniversând 
25 de ani de la prima participare 
a Lituaniei la Jocurile celei de-a 
XXV-a Olimpiade de la restaurarea 
Comitetului Național Olimpic.

CÂND:
10-13  martie 

UNDE:
Vilnius, Lituania

REZULTATE:
Forumul a reunit 200 de persoane 
din 38 de țări europene și a fost 
structurat pe 4 subiecte de discuții: 
• Este timpul pentru femei să 
   conducă 
• Buna guvernare: toată lumea ar 
   trebui să se implice 
• Educația: un instrument de 
   promovare a conducerii 
• Măsuri speciale: există o soluție?
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Forumul „Promovarea femeilor din Europa 
în funcții de conducere”

În perioada 9-11 octombrie, Vilnius, capita-
la Lituaniei, a fost gazda Forumului intitulat 
„Promovarea femeilor din Europa în funcții 
de conducere” organizat de Comitetul 
Internațional Olimpic (C.I.O.) și Comitetul 
Lituanian Olimpic.

Anul 2017 reprezintă un moment de săr-
bătoare pentru țara gazdă, aniversându-se 
25 de ani de la prima participare a Lituaniei 
la Jocurile celei de-a XXV-a Olimpiade de la 
restaurarea Comitetului Național Olimpic. 
C.I.O. a găsit în țara gazdă un model de ur-
mat pentru celelalte țări europene având în 
vedere faptul că funcția de Președinte al țării 
este deținută de dna Dalia Grybauskaite, iar 
Președintele Comitetului Lituanian Olimpic 
este dna Daina Gudzineviciute care deține 
și funcția de Președinte al Comisiei ega-
litate de gen în sport în cadrul Comitetelor 
Olimpice Europene (C.O.E.).

Având în vedere importanța pe care Foru-
mul Olimpic o oferă luptei anti-doping la 
nivel mondial, în 2016 Comitetul Executiv 
al C.I.O. a decis realizarea unor noi con-
troale pentru Jocurile Olimpice (J.O.) 
de la Beijing. Astfel Agenția Mondială 
Anti-Doping, având sprijinul Federațiilor 
Spor tive Internaționale, a retestat 454 de 
probe ale sportivilor de la ediția din 2008 
a J.O. Ca rezultat 31 de sportivi au fost 
testați pozitiv, o parte dintre aceștia fiind 
și medaliați. În consecință, clasamentul a 
su ferit modificări. La modul concret, dlui 
Mindaugas Mizgaitis, medaliat cu bronz la 
lupte la Jocurile Olimpice de la Beijing pen-
tru Lituania, i-a revenit medalia de argint.

În prima zi a reuniunii a avut loc Gala 
Aniversară la Palatul Marilor Duci ai 
Lituaniei din Vilnius. La eveniment au luat 
parte Thomas Bach (Președinte C.I.O.), 
Saulis Skvernelis (Prim Ministru Republica 
Lituania), Janez Kocijancic (Președinte 
C.O.E.), Raffaele Pagnozzi (Secretar General 

C.O.E.), precum și alți președinți și secretari 
generali ai Comitetelor Naționale Olimpice 
din Europa. Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român a fost reprezentat de George Boroi 
(Secretar General C.O.S.R.) și Alexandra 
Nica (Director Departament Educație 
Olimpică, Sport Școlar și Universitar din 
cadrul C.O.S.R.).

Forumul a fost deschis în ziua următoare 
de Președintele C.I.O. Thomas Bach ca-
re a menționat importanța respectării 
pre ve de rilor Agendei 2020, mai exact 
Recomandarea 11 privind Promovarea egali-
tății de gen. În acest sens C.I.O. va colabora 
cu Federațiile Sportive Internaționale pen-
tru a obține cota de 50% fete care să par-
ticipe la J.O. precum și pentru stimularea 
și implicarea femeilor în sport prin crearea 
mai multor oportunități la J.O.

C.I.O. dorește să își desfășoare activitatea 
prin puterea exemplului. În acest sens s-au 
adoptat următoarele măsuri: Jocurile Olim-
pi ce pentru Tineret (J.O.T.) Buenos Aires 
2018 va fi prima ediție a acestui tip de com-
petiție la care programul va conține 50% 
fete și 50% băieți. Pentru ediția din 2020 a 
Jocurilor Olimpice procentajul fetelor va fi 
de 49% fete și 51% băieți. Acest fapt se dato-
rează structurii unora dintre probele spor-
tive, nereușindu-se astfel păstrarea egali-
tății de gen.

Următorul vorbitor, Janez Kocijancic, Pre-
șe dintele C.O.E. a precizat că măsurile luate 
de organizația pe care o guvernează în ve-
derea egalității de gen în sport au constat în 
crearea Comisiei în acest sens al cărui Pre-
ședinte este Daina Gudzineviciute. Comisia 
este formată din 9 membrii din care 7 
fe mei.

Forumul a reunit 200 de persoane din 38 de 
țări europene și a fost structurat pe urmă-
toarele 4 subiecte de discuții:
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1. Este timpul pentru femei să conducă
2. Buna guvernare: toată lumea ar trebui să 

se implice
3. Educația: un instrument de promovare a 

conducerii
4. Măsuri speciale: există o soluție?

Ideile înaintate în urma discuțiilor pe te-
ma tica menționată anterior au inclus urmă-
toarele aspecte:

• Mișcarea Olimpică este bazată pe va-
lori așa cum ar trebui să fie și con-
ducerea unei organizații. Egalitatea de 
gen este una dintre valorile de baza a 
Olimpismului și reprezintă un principiu 
fundamental al unei bune guvernanțe.

• O conducere echilibrată = o mai bună 
conducere = o mai bună guvernare. O 
conducere echilibrată este o condiție 
prealabilă pentru realizarea întregului 
potențial al mișcării sportive.

• O conducere dezechilibrată implică 
multe oportunități pierdute și potențiale 
riscuri. Consensul în luarea deciziilor 
este un important factor de risc.

• Nimic nu se va schimba dacă atât fe-
meile cât și bărbații nu își vor uni forțele, 
și dacă actualii lideri din sport nu își sta-
bilesc ca obiectiv atingerea echilibrului 
între femei și bărbați în cadrul organi-
zațiilor pe care le conduc.

• Liderii în domeniul sportului trebuie 
să-și asume răspunderea personală pen-
tru a face schimbările culturale și struc-
turale necesare pentru a obține o con-
ducere echilibrată între femei și bărbați.

• Puterea modelelor pozitive ale femeilor 
nu poate fi subestimată.

• Implicarea persoanelor tinere, în special 
sportivi, în conducerea organizațiilor 
sportive este esențială.

• Femeile trebuie să iasă din zona de 
confort și să lupte pentru pozițiile de 
conducere. 

Concluziile Forumului

Delegațiile participante la eveniment recu-
nosc rolul și responsibilitatea C.O.E. în pro-
movarea femeilor în funcțiile de conducere 
în Mișcarea Sportivă Europeană și propun 
următoarele măsuri:

Invită Comitetul Executiv al C.O.E. să 
adopte, să aloce resurse adecvate și să im-
plementeze o strategie privind egalitatea 
de gen care să includă obiective clare și 
indicatori;

Invită Comitetul Executiv al C.O.E. să creeze 
mecanisme care să încurajeze Comitetele 
Naționale Olimpice (C.N.O.) să prezinte 
candidați de ambele genuri pentru alegeri și 
să asigure că delegațiile sunt pe cât posibil 
echilibrate pe gen;

Susțin activitățile curente ale C.O.E. și ale 
Comisiei pentru Egalitate de gen în sport 
și solicită C.N.O.-urilor europene să im-
plementeze recomandările din 2016 ale 
Comisiei;

Solicită continuitatea activității Comisiei 
pentru Egalitate de gen în sport și pledează 
pentru echilibru între femei și bărbați pen-
tru toți membrii săi în viitoarele sale struc-
turi pentru a-și desfășura activitatea prin 
puterea exemplului

În urma forumului, C.I.O. a lansat o comu-
nitate online pentru a-și continua misi-
unea de promovare a oportunităților egale 
pentru femei și barbați. Platforma intitulată 
„Promovarea Femeilor în Sport” re-
prezintă un ghid care încorporează resur-
sele de conducere pentru a ajuta liderii să 
abordeze problema egalității de gen, pre-
cum și un instrument pentru a imbunătăți 
cariera și eficiența personală. Această co-
munitate este destinată atât femeilor cât și 
bărbaților.



CINE:
Au participat 30 de persoane 
reprezentând 20 de Academii 
Naționale Olimpice din Europa, 
precum președintele Academiei 
Internaționale Olimpice și 
reprezentanți ai Solidarității 
Olimpice și ai Comitetelor Europene 
Olimpice.

CE:
Tema centrală a fost „Promovarea 
valorilor olimpice – o provocare a 
zilelor noastre”

CÂND:
7-10 iunie 

UNDE:
Albena, Bulgaria

REZULTATE:
S-a decis crearea Asociației Europene 
a Academiilor Naționale Olimpice



Reuniunea Academiilor Naționale 
Olimpice din Europa
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Reuniunea Academiilor Naționale 
Olimpice din Europa

Ideea fondării unei Asociații Europene a 
Academiilor Naționale Olimpice (A.N.O.) a 
început să fie dezbătută în ultimul deceniu 
la conferințele sau întâlnirile de profil. Por-
nind de la această idee, în 2012, la Wiesba-
den (Germania) a avut loc prima conferin-
ță a A.N.O.-urilor din Europa, iar cea de-a 
doua întâlnire a fost organizată în 2015, la 
Baku. Tot în Azerbaidjan s-a hotărât ca ur-
mătorea întâlnire să aibă loc în Bulgaria. 

Astfel, între 7 și 10 iunie, la Albena (Bulga-
ria) am reprezentat Academia Olimpică Ro-
mână (A.O.R.) la cea de-a treia Conferință 
Europeană a Academiilor Naționale Olim-
pice care a avut ca temă centrală „Promova-
rea valorilor olimpice – o provocare a zile-
lor noastre”. Reuniunea a fost organizată de 
Academia Olimpică Bulgară, prin amabili-
tatea profesorului universitar Lozav Mitev.

La această conferință au participat peste 30 
de persoane reprezentând Academiile Nați-

onale Olimpice din Albania, Austria, Azer-
baidjan, Belarus, Bulgaria, Croația, Cipru, 
Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 
Lituania, Portugalia, România, Rusia, Slo-
venia, Turcia, Ucraina şi Ungaria. 

Pe lângă reprezentanții A.N.O.-urilor, re-
uniunea s-a bucurat și de prezența unor 
li deri ai instituțiilor sportive europene și 
in ter naționale: președintele Academiei In-
ter naționale Olimpice, reprezentanți ai So-
lidarității Olimpice și Comitetelor Europe-
ne Olimpice.

Programul acțiunii a inclus atât prezentările 
programelor de educație olimpică din țări-
le participante, discuţii şi dezbateri despre 
Mișcarea Olimpică europeană precum și 
posibilitatea de a realiza proiecte bilaterale 
sau în parteneriat, cu finanțare europeană. 
De asemenea, componenta culturală nu a 
fost omisă de gazde. Aceștia au organizat 
o vizită la Palatul Reginei Maria de la Bal-
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cic unde, alături de prietenii bulgari, le-am 
povestit colegilor din Europa cum și de ce 
Regina Maria, nepoata Reginei Victoria a 
Marii Britanii, a dorit să i se construiască o 
reşedinţă de vară pe malul Mării Negre.

Prezentarea activității Academiei Olim-
pice Române a fost bine primită, iar cele 
mai multe felicitări şi discuţii s-au datorat 
implicării Echipei Invictus România alături 
de A.O.R. în programul organizat pe 6 apri-
lie, cu ocazia Zilei Internaționale a Sportu-
lui pentru Dezvoltare și Pace.

Unul din punctele esenţiale dezbătute 
la această conferinţă a fost crearea unei 
declaraţii de fondare a Asociaţiei Europene 
a Academiilor Naționale Olimpice şi crearea 
unui comitet de inițiativă care să se ocupe 
de toate demersurile legale pentru acest 

nou for olimpic. Acest organism este format 
din reprezentanţi ai Germaniei, Franţei, 
Ucrainei, Bulgariei, Azerbaidjanului, Slo-
ve niei, Ucrainei şi coordonat de profesorul 
Manfred Lämmer. Sediul Asociaţiei nou în-
fiinţate va fi în Germania, iar România este 
membru fondator al viitoarei Asociaţii Eu-
ropene a Academiilor Naționale Olimpice.

Viitoarea structură beneficiază de sprijinul 
Comitetelor Europene Olimpice precum 
și al Comitetului Internațional Olimpic. 
Aceasta este fondată pe o structură similară 
cu alte asociații continentale ale Academii-
lor Naționale Olimpice.

Dr. Anita-Diana Sterea 
Membru în Consiliul de Conducere al  

A.O.R.
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Programul Internațional Certificat 
de Dezvoltare a Antrenorilor

În anul 2016, am avut bucuria să fiu accep-
tat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) ca aplicant pentru o bursă de 
supraspecializare a antrenorilor, denumi-
tă Programul Internațional Certificat de 
Dezvoltare a Antrenorilor („International 
Coaching Enrichment Certificate Program” 
– I.C.E.C.P.), oferită, anual, de Solidaritatea 
Olimpică și Comitetul Internațional Olim-
pic (C.I.O.), în parteneriat cu Universitatea 
Delaware și Comitetul Olimpic al Statelor 
Unite ale Americii (U.S.A.).

Astfel, în perioada septembrie 2016 – mai 
2017, am participat la cursurile de forma-
re și pregătire, care s-au desfășurat în 4 
module, după cum urmează:

Modulul 1: S-a desfășurat pe durata a două 
săptămâni la Universitatea Delaware, peri-
oadă în care ne-au fost expuse și prezentate, 
diverse lucrări științifice, fiind încurajați să 
lucrăm în echipă. Totodată, în cadrul aces-

tui modul, au fost planificate și proiectele 
individuale de muncă, în ideea dezvoltării și 
implementării unor programe unice în țara 
din care provenim.

Modulul 2: Acest modul s-a desfășurat în 
diferite locații, în funcție de sportul în care 
urma să dezvoltăm și să implementăm pro-
iectul ales de fiecare dintre noi. În ceea ce 
mă privește, pentru lucrarea mea, am fost 
trimis o săptămână la Universitatea Prince-
ton, unde am participat zilnic la cele două 
antrenamente programate, iar între antre-
namente, luam parte la prezentări teoretice 
și practice, susținute de antrenori din ca-
drul Universității Princeton.

De asemenea, prin prisma cunoștințelor 
mele de specialitate și a experienței acu-
mulate, am avut ocazia de a oferi ajutor în 
monitorizarea cardiacă din timpul antrena-
mentelor, reușind, astfel, să aduc un aport 
de date noi, fapt apreciat de către antreno-
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rii Universității cu care am legat o prietenie 
profesională. La finalul acestui modul, mi 
s-a conturat, clar, ideea proiectului pe care 
urma să-l propun în țară!

Modulul 3: Acest modul s-a desfășurat în 
Centrul Olimpic din Colorado Springs, unde 
am stat timp de două săptămâni. Cursuri-
le din această perioadă au constituit vârful 
acestei supraspecializări, datorită prezen-
ței celor mai buni lectori americani, fiecare 
fiind expert în domeniul în care activează. 
Printre aceștia, îl pot aminti pe dr. Randy 
Wilber – senior fiziolog, alături de care am 
avut onoarea și plăcerea de a lucra în pro-
iectul meu, acesta fiindu-mi și co-tutore, 
alături de dl Cioroslan Dragomir. Împreună 
cu aceștia, am făcut simulări de testări fizi-
ologice, nutriționale, psihologice, sporin-
du-mi experiența pe care, în ziua de azi, o 
folosesc în evaluările și monitorizările spor-
tivilor de la diversele loturi naționale cărora 
le oferim suport stiințific. 

Modulul 4: Aceasta a fost ultima și cea mai 
grea etapă, care s-a desfășurat la Lausanne, 
în sediul C.I.O, unde fiecăruia dintre noi i-a 

revenit rolul de a prezenta și susține, public, 
lucrarea științifică ce a stat la baza imple-
mentării proiectelor pentru dezvoltare în 
țara de origine.

Pot aprecia faptul că prezentarea lucrării 
mele a fost un succes, motiv pentru care Fe-
derația Internațională de Canotaj (F.I.S.A.) 
mi-a cerut acceptul în folosirea acesteia ca 
model de implementare și în alte țări! Di-
ploma „With honours” mi-a fost înmânată, 
personal, de dl Octavian Morariu în calitate 
de membru C.I.O. pentru România, împre-
jurare în care m-am simțit onorat!

Proiectul propus de mine pentru Federația 
Română de Canotaj (federația care a trimis 
și scrisoarea de suport către C.O.S.R. și apoi 
către F.I.S.A.), a fost pentru implementarea 
unui program unic de evaluare și monitori-
zare pentru sportivii din Centrul Național 
Olimpic de Juniori (C.N.O.P.J.) de la Iași, 
unde antrenori sunt: Sorin Băhnărel și Ci-
prian Atomei.

Prin acest program de evaluare și monito-
rizare al pregătirii, s-a adus un mare plus 
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pentru succesul ce a urmat, prin dezvolta-
rea antrenorilor și progresul foarte mare al 
sportivelor din C.N.O.P.J. Iași!

În graficul de mai jos se poate vedea ca 
exemplu, progresul junioarelor între testul 
1 (luna ianuarie) și testul 2 (luna februarie). 
Valorile din grafic sunt pentru timpul 
parcurs pe distanța de 1.250m și valoarea 
VO2max (volumul maxim de oxigen) 
măsurată în ml/min/kg .

În tabelul de mai sus se pot vedea parame-
trii măsurați și relevanța lor din punct de 
vedere statistic. 
• VT1/VT2 = prag ventilator 1 și 2; 
• VT = volumul tidal;
• RER = rata de schimb respirator,
• PetO2 (mmHg) = tensiunea tidală a oxi-

genului;
• PetCO2 (mmHg) = tensiunea tidală a di-

oxidului de carbon; 
• CHO (%) – consumul de carbohidraţi 

prin metabolismul glucidic;
• Fat (%) – consumul de lipide prin me-

tabolismul lipidic.

Menționez că toate sportivele din acest pro-
gram au trecut cu succes de selecția naționa-
lă pentru a fi acceptate în eșalonul superior 
de vârsta. Nu s-a înregistrat nicio acciden-
tare, iar rata de succes a fost de 100%.

Acest studiu a fost prima „cărămidă” așeza-
tă în ce a urmat și urmează a fi continuat 
cu privire la formarea  sportivilor de perfor-
manță și de felul în care se poate desfășura 
optim etapizarea pregătirii individualizate.

Prin acest studiu Federația Română de Ca-
notaj și C.O.S.R. au la îndemână un pro-
gram de evaluare și monitorizare validat ce 
poate fi introdus și altor sporturi olimpice. 
Federația care deja a preluat de anul trecut 
acest tip de program este Federația Română 
de Schi și Biatlon.

De asemenea, prin punerea în aplicare a 
acestui program de evaluare și monitoriza-
re, am reușit să avem un aport direct și în 
perfecționarea antrenorilor de la  C.N.O.P.J. 
Iași. Astfel, succesul programului este și 
mai mare considerând că atinge ambele 
părți implicate într-un astfel de program, 
sportivi și antrenori : 

1. Performanța sportivilor

2. Perfecționarea  antrenorilor

3. Implementarea unor parametri noi în 
monitorizarea antrenamentelor

Lucrarea susținută și prezentată la Lau-
sanne a fost premiată cu calificativ „CUM 
LAUDAE” iar în urma succesului și nivelu-
lui de cunoștințe demonstrate am primit ce-
reri de ajutor și colaborare din partea altor 
patru Comitete Naționale Olimpice: Beliz, 
Zimbabwe, Moldova și Arabia Saudită.

În graficul de mai jos se poate vedea pro-
gresia VO2Max între testele (test 1-4) fă-
cute în perioada ianuarie – aprilie 2017 (la 
C.N.O.P.J. Iași) și testul nr. 5, fiind primul 
test la același eșantion de subiecți în luna 
ianuarie 2018!

Testul nr. 5 s-a desfășurat la C.N.O.P.J. 
Năvodari unde se află acum lotul, cu alți 
antrenori față de perioada de la Iași. Spe-
răm să continuăm cu succes programul cu 
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această grupă și să o putem urmări până în 
2020-2024 pentru Jocurile Olimpice.

Progresul este foarte mare și ne arată clar 
faptul că o pregătire bine documentată și 
urmărită la nivel de juniori categoria 2, poa-
te influența pozitiv trecerea la juniorii de ca-
tegoria 1, printr-o creștere mare a valorilor 
în VO2Max prin adaptările fiziologice mani-
pulate prin pregătire preponderent aerobă.

În urma succesului acestui program, Fede-
rația Română de Canotaj a început să im-
plementeze pentru toate loturile naționale: 
de la junior I și până la seniori, evaluări și 
testări periodice pentru a ajuta antrenorii 
și sportivii în documentarea pregătirii și a 
adaptărilor sau ne-adaptărilor pentru a pu-
tea interveni optim. De asemenea, este o 
unealtă foarte bună în eficientizarea costu-
rilor din pregătire prin evaluarea  progresu-
lui sau regresul sportivilor de lot.

Valeriu Tomescu 
Antrenor bursier al Solidarității Olimpice
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SPORTUL ROMÂNESC 
ÎN LUME

Festivalul Olimpic al Tineretului European de la 
Erzurum, ediția de iarnă

Festivalul Olimpic Național pentru Tineret de la Albena

Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Györ, 
ediția de vară
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Festivalul Olimpic al Tineretului European 
de la Erzurum, ediția de iarnă



CINE:
Au participat 34 de Comitete 
Naționale Olimpice 

CE:
646 de tineri sportivi s-au întrecut 
în cele 38 de probe, la 9 discipline 
sportive

CÂND:
12-17 februarie

UNDE:
Erzurum, Turcia

REZULTATE:
Cea mai buna clasare a Echipei 
Olimpice a României a fost locul IV 
la sărituri cu schiurile, trambulina 
HS 109, echipă mixtă formată din: 
Hunor Farkas, Carina Alexandra 
Militaru, Mihnea Alexandru Spulber, 
Andreea Diana Trâmbițaș
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Festivalul Olimpic al Tineretului European 
de la Erzurum, ediția de iarnă

Logo-ul oficial 
al F.O.T.E. Erzurum 2017

Logo-ul oficial este format din trei munți 
aflați pe fundal – semnifică înălțimile și co-
linele din Erzurum, potrivite pentru schiat 
și alte sporturi de iarnă, Minaretele gemene 
– unul dintre cele mai importante atracții 
culturale din Erzurum și jumătate dintr-
un fulg de zăpadă, în partea de jos, care 
semnifică faptul că Erzurum este un oraș al 
iernii. Culoarea principală a logo-ului este 
turcoaz și este asociată culorii gheții.

Mascota oficială 
a F.O.T.E. Erzurum 2017

Omul de zăpadă este mascota oficială a 
Festivalului Olimpic al Tineretului Euro-
pean (F.O.T.E.) Erzurum 2017. Casa lui se 
află în Munții Palandöken, regiunea care 
găz duiește Festivalul Olimpic al Tineretului 
European și reprezintă, la nivel regional, 
na tura acestora și a orașului Erzurum.

Omul de zăpadă se numește „Karbeyaz”. A 
fost ales în urma votului pe internet cu un 
procent de 36%, celelalte propuneri fiind 
„Caan”, „Poyraz” și „Canbala”. Omul de ză-
pa dă păstrează culorile logo-ului oficial – 
alb și turcoaz. 

Karbeyaz are un port tradițional din zo na 
Erzurum, format din încălțăminte „Cistik”, 
curea „Zigva”, vestă și tricou „Ișlik”. Prie-
tenosul Om de zăpadă exprimă pasi unea 
turcilor de a întâmpina vizitatorii și de a 
le prezenta mediul înconjurător și atmos-
fera plăcută de iarnă din Erzurum pentru 
evenimentele sportive și mai ales pentru 
Festivalul Olimpic al Tineretului Eu ropean.

Omul de zăpadă este un sportiv profesionist 
al sporturilor de iarnă. Practică multe 
discipline sportive printre care schi alpin, 
snowboard, short track, sărituri cu schiurile, 

hochei, schi fond, patinaj artistic, curling și 
biatlon. Toate aceste sporturi s-au regăsit în 
programul F.O.T.E. Erzurum 2017, motiv 
pentru care el se arată foarte încântat!

Omul de zăpadă a fost alături de participanți 
pe durata Festivalului, a fost primitor și i-a 
îmbrățișat pe toți vizitatorii și fanii F.O.T.E.. 
El este, de asemenea, un bun dansator.

Motto-ul oficial al 
F.O.T.E. Erzurum 2017

Motto-ul F.O.T.E. Erzurum 2017 este „STE-
LE LE STRĂLUCESC ÎN ERZURUM”. Erzu-
rum este un oraș al iernii, însă pe durata 
nopții, când luminile sunt stinse, vizitatorii 
pot observa cerul senin și stelele. Acesta 
este motivul pentru care au ales ca motto 
„Stelele strălucesc în Erzurum”. 

Rezultatele echipei 
României

România a fost prezentă la Festivalul Olim-
pic al Tineretului European de la Erzu rum, 
competiţie în care nu a reuşit să câştige 
medalii, dar a obţinut 15 clasări în Top 10. 
Câteva rezultate au fost înregistrate la echipe 
şi ştafete, însă au fost destule performanţe 
notabile în probele individuale, în special la 
short-track.

Echipa mixtă de sărituri cu schiurile, for-
mată din Hunor Farkas, Carina Militaru, 
Mihnea Spulber, Diana Trâmbiţaş, a ocu-
pat locul 4, cele mai multe rezultate la 
individual fiind obţinute de Cosmin Nedelea 
(short-track, 500 metri), Matyas Iszlay 
(snowboard) – ambii clasaţi pe locul 6, Julia 
Albert (short-track), Andreea Trâmbiţaş 
(schi sărituri), Amanda Winona (partinaj 
artistic), de asemenea cu clasări în Top 10.

Rezultatele cele mai importante ale dele ga-
ţiei tricolore la Erzurum:
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• Hunor Farkas, Carina Militaru, Mihnea 
Spulber, Diana Trâmbiţaş  - schi sărituri, 
echipe mixt - locul 4

• Andrei Cacina, Hunor Farkas, Radu 
Păcurar, Mihnea Spulber - schi sărituri, 
echipe - locul 5

• Julia Albert, Antonia Gidro, Cosmin 
Nedelea, Attila Szasz - short-track, 
ştafetă mixt, 3.000 m - locul 5

• Cosmin Nedelea - short-track, 500 metri 
- locul 6

• MatyasIszlay - snowboard, SBX - locul 6
• Julia Albert - short-track, 1.000 m - 

locul 7
• Andreea Trâmbiţaş - schi sărituri - locul 

8

• Julia Albert - short-track, 1.500 m - locul 
8

• Marian Colţea, Timea Hajdu, Eniko 
Marton, Andrei Titoc - biatlon, ştafetă 
mixt - locul 9

• Amanda Winona Stan - partinaj artistic 
- locul 9

• Iulian Ababei, Bernadett Darvas, Dirtu 
Lunic, Anna Kemenes - schi fond, ştafetă 
mixt - locul 9

• Carina Militaru - schi sărituri - locul 9
• Attila Szasz - short-track, 1.500 metri - 

locul 9
• Julia Albert - short-track, 500 metri 

- locul 9
• Antonia Gidro - short-track, 1.500 metri 

- locul 10



Festivalul Olimpic Național pentru Tineret 
de la Albena



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:
4-7 iunie

UNDE:
În cadrul complexului sportiv din 
Albena

REZULTATE:
Delegația României, compusă din 
22 de persoane: sportivi, antrenori 
și oficiali de echipă, au obținut două 
medalii de aur: la volei pe plajă 
masculin și baschet 3x3 feminin. De 
asemenea s-a cucerit și medalia de 
argint la volei pe plajă feminin, iar 
echipa de baschet 3x3 masculin a 
ocupat locul IV.
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Festivalul Olimpic Național pentru Tineret 
de la Albena

În perioada 4-7 iunie, Comitetul Olimpic 
Bulgar a organizat cea de-a X-a ediție a 
Festivalului Olimpic Național pentru Tine-
ret, în localitatea Albena din Bulgaria. 
Eveni mentul sportiv a fost destinat tine-
rilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, iar 
programul competițional a cuprins urmă-
toarele discipline: atletism, baschet 3x3, 
volei pe plajă, lupte pe plajă, fotbal, înot și 
tenis de masă.

La invitația Comitetului Olimpic Bulgar, 
România a participat la competițiile de bas-
chet 3x3 (masculin și feminin) și volei pe 
plajă (masculin și feminin).

Din delegația României au făcut parte 22 de 
persoane: sportivi, antrenori și oficiali de 
echipă. 

România a obținut medalia de aur la volei 
pe plajă masculin, medalia de aur la bas-
chet 3x3 feminin, medalie de argint la volei 
pe plajă feminin și locul IV la baschet 3x3 
masculin.

Echipa României la baschet 3x3 a fost 
formată din patru fete – Irina Pârău, 
Bolgarka Biszak, Orsolya Voloncs, Maria 
Claudia Dinu și patru băieți Ștefan Vasile 
Birloveanu, Andrei Dragoș Diculescu, Aurel 
Antonio Năsturescu, Mihai Blagu, însoțiți 
de antrenorul Florin Covaci.

La volei, echipa tricoloră a avut în compo-
nență trei fete – Ioana Silvia Coman, Ioana 
Anca Manuc, Daniela Andreea Iancu și doi 
băieți – Balasz Csizar, Darie Toader, însoțiți 
de antrenorul Dan Mihai Jitaru. 



spirit olimpic   

171

Festivalul Olimpic Național pentru Tineret, 
organizat anual de către forul olimpic bul-
gar, reprezintă un prim pas pe scena inter-
națională pentru mulți sportivi și, de ase-
menea, o oportunitate de testare a nivelului 
de pregătire.

Având în vedere faptul că România participă 
la această competiție încă de la cea de-a VI-a 

ediție, s-a creat de-a lungul anilor o strânsă 
relație de prietenie între administrația celor 
două Comitete Naționale Olimpice și, de 
asemenea, între participanți.



Festivalul Olimpic al Tineretului European 
de la Györ, ediția de vară



CINE:
Au participat 50 Comitete Naționale 
Olimpice 

CE:
Peste 3.700 sportivi înscriși în 
competiția olimpică s-au întrecut 
în cele 96 de probe la 10 discipline 
sportive

CÂND:
23-30 iulie

UNDE:
Győr, Ungaria

REZULTATE:
Echipa Olimpică a României a 
cucerit în total opt medalii: cinci 
medalii de argint la handbal feminin, 
atletism (800 m masculin), tenis 
(simplu masculin), gimnastică 
artistică (sărituri), judo (52 kg) și 
trei medalii de bronz la judo (90 kg), 
atletism (800 m feminin), natație 
(100 m liber feminin).
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Festivalul Olimpic al Tineretului European 
de la Györ, ediția de vară

Festivalul Olimpic al Tineretului European 
(F.O.T.E.) reprezintă o celebrare a sportu-
lui, a tineretului, a diversității și a valorilor 
olim pice. Acesta exemplifică principiul fun-
damental al Olimpismului – de a combina 
sportul cu educația și cultura.

Viziunea acestui Festival Olimpic este de a 
inspira tinerii europeni să participe în sport 
și să trăiască conform valorilor olimpice. 
F.O.T.E. este rezervat tinerilor cu vârste cu-
prinse între 14-18 ani. În anul 1990, la iniți-
ativa lui Jacques Rogge (al VIII-lea președ-
inte C.I.O.) a fost aprobată organizarea 
unui festival pentru tineret denumit „Zilele 
Olimpice ale Tineretului European”, iar din 
anul 2004 competiția și-a schimbat denu-
mirea în Festivalul Olimpic al Tineretului 
European.

Prima ediție de vară a acestui eveniment 
a fost organizată în anul 1991 la Bruxelles, 
Belgia, iar cea de iarnă în anul 1993 la Aosta, 
în Italia.

La F.O.T.E. Győr 2017, pe parcursul celor 
șase zile de întrecere, peste 3.700 de ti neri 
sportivi (1.274 fete și 1.301 băieți) proveniți 
din 50 de țări s-au întrecut în cele 96 de 
probe, la 10 discipline sportive: atletism, 
baschet, judo, kayac-canoe, ciclism, gim-
nastică, handbal, natație, volei, tenis.

Hugoo, cocoșul mascotă

M-am născut în primăvara anului 2014. 
Am văzut lumina soarelui la Expoziția de 
Turism din Budapesta. Când am deschis 
ochii, în primul rând l-am văzut pe dl Zsolt 



spirit olimpic   

175

Borkai – primarul orașului Győr, președin-
tele Comitetului de Organizare al F.O.T.E. 
Győr si dna Zsuzsanna Yakabos, sportiv 
olimpionic. Am simțit atunci că viața mea 
are un scop măreț. Numele meu a fost ales 
în urma unui concurs și am devenit astfel 
mascota F.O.T.E. Győr, intrucât una dintre 
cele mai populare legende ale orașului este 
legată de un cocoș, și anume cocoșul de fier. 
Îmi amintesc că la început eram un copil pu-
fos, dar imediat am știut că drumul meu este 
mișcarea, sportul.

Îmi place foarte mult tenisul, înotul, ci-
clismul, gimnastica artistică, atletismul, 
kayac-canoe și judo-ul, dar de asemenea 
îmi plac sporturile de echipă. De aceea joc 
baschet, volei si handbal. Orașul meu natal 
este Győr, orașul sportului, unde am par-
ticipat deja la mai multe evenimente spor-
tive. De exemplu, am fost la Campionatul 
Mondial de Canoe organizat sub egida 
Federației Internaționale de Canoe.

Pe lângă competițiile de mare anvergură îmi 
place să promovez și să popularizez sportu-
rile de timp liber. Îmi place să vorbesc cu 
tineri și adulți despre Festivalul Olimpic 
al Tineretului European organizat în Győr, 
în 2017. Mai mult, m-am înscris la cur-
sul F.O.T.E. derulat în cadrul Universității 
„Szechenyi Istvan”. M-am implicat activ în 
recrutarea voluntarilor.

Unul dintre cele mai mari visuri s-a împlinit 
vara trecută când am putut să călătoresc la 
Rio pentru Jocurile Olimpice. Nu mai este 
nevoie să spun că am devenit popular și la 
Rio.

De fiecare dată când mă plimb pe strada 
Sfântul Ștefan sunt emoționat întrucât aco-
lo a fost ridicată o statuie în mărime natu-
rală, reprezentându-mă pe mine. Aceasta 
este poziționată cu fața către Primărie, 
putând astfel să urmăresc numarătoarea 
inversă până la Ceremonia de deschidere a 
F.O.T.E.. Abia aștept să înceapă competiția 
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și să trec linia de start! Un pas mic pentru 
un cocoș, un pas mare pentru Europa!

Torța olimpică 
a F.O.T.E. Győr 2017

Torța olimpică a FOTE Győr 2017 a fost real-
izată din aluminiu și a măsurat 650 mm, iar 
partea de sus a instalației poate fi inse rată 
într-un cerc cu raza de 160 mm. A cântărit 
2,3 kg. Versiunea finală a torței a fost selec-
tată din 6 modele diferite.

Medaliile la 
F.O.T.E. Győr 2017

În cele șase zile ale F.O.T.E. Győr 2017, au 
avut loc 121 de ceremonii de premiere pen-
tru care au fost fabricate 915 medalii (inclu-
sive seturile de rezervă) – 295 de aur, 295 
de argint și 325 de bronz. Medaliile unicat 
au un diametru de 70 mm și 4,5 mm gro-
sime, cele de aur fiind placate cu aur de 24 
de carate, cele de argint, cu argint, iar cele 
de bronz sunt confecționate astfel încât să 
aibă strălucirea bronzului. Medaliile au fost 
create de o companie din Győr și aprobate 

de Comitetele Olimpice Europene (E.O.C.). 
În conformitate cu cerințele E.O.C., pe o par-
te a medaliilor se află gravat logo E.O.C., iar 
pe cealaltă parte sigla F.O.T.E. Győr 2017. 

Echipa Olimpică a României 
la F.O.T.E. Győr 2017

La cea de-a XIV-a ediție de vară a Festivalului 
Olimpic al Tineretului European care a avut 
loc la Győr în perioada 23-29 iulie 2017, 
competiție la care au participat sportivi din 
50 de țări, Echipa Olimpică a României și-a 
trecut în palmares cinci medalii de argint, 
trei de bronz, două locuri 4, șapte locuri 5 și 
trei locuri 6.

Cinci medalii de argint
• Echipa națională de handbal - Ioana 

Bea trice Bălăceanu, Monica Alexandra 
Bara bas, Andreea Bianca Chetraru, 
Cristina Ciaușescu, Diana Cristiana 
Ciucă, Isabela Ioana Dragnea, Marina 
Alexandra Ilie, Ște fania Oana Jipa, 
Iuliana Daniela Marin, Patricia Valentina 
Moraru, Andra Liviana Moroianu, Irina 
Gabriela Neacșu, Andreea Cristina 
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Popa, Andreea Rebeca Tarsoaga, Denisa 
Andreea Vâlcan 

• Cristian Gabriel Voicu - atletism - 800 m
• Nicholas David Ionel - tenis – simplu
• Denisa Maria Golgota - gimnastică artis-

tică – sărituri
• Ramona Florina Micula - judo - 52 kg

Trei medalii de bronz
• George Eduard Șerban - judo - 90 kg
• Andreea Raissa Hojda - atletism - 800 m
• Ana Iulia Dascăl - natație - 100 m liber

Locul 4
• Mihai Răzvan Batagui - kaiac-canoe - 

C1 - 500 m
• Ionuț Georgian Nicolaescu - kaiac-canoe 

- K1 - 500 m

Locul 5
• Nica Ivănuș - gimnastică artistică – bârnă
• Daniela Vasile - atletism - 2000 m 

obstacole

• Andreea Iuliana Lungu - atletism - arun-
carea discului

• Ionuț Georgian Nicolaescu, Iulian 
Marius Bărbulescu, Angela Bodnariuc, 
Georgiana Marinela Manofu-Vucea - 
kaiac-canoe - K4 - 500 m mixt

• Ionuț Georgian Nicolaescu , Iulian 
Marius Bărbulescu - kaiac-canoe - K2 - 
500 m

• Angela Bodnariuc - kaiac-canoe - K1 - 
500 m

• Ana Maria Stroe - judo - 40 kg

Locul 6
• Georgiana Marinela Manofu-Vucea, 

Angela Bodnariuc, Iulian Marius 
Bărbulescu, Ionuț Georgian Nicolaescu - 
kaiac-canoe - K4 - 200 m mixt

• Georgiana Cosmina Spiridon  - atletism 
- 3000 m

• Mirel Cristian Stoica - atletism - 100 m
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EDUCAȚIE, CULTURĂ, SPORT

Ziua Internațională a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace 

Competiția Sportivă Școlară „Gimnaziada” 

Noi parteneri în Echipa Olimpică a României 

Programul „A doua carieră”, seminar la Cluj-Napoca 

Baschet 3X3, din stradă la Jocurile Olimpice

Lansarea programului „Samurai 2020”

Cadouri de Crăciun oferite de către C.O.S.R. 
copiilor de la centrele de plasament
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Ziua Internațională a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace 



CINE:
Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
prin Academia Olimpică Română 
cu sprijinul filialelor A.O.R. din 
București (sectoarele 1, 2, 3, 4, 5), 
filialei A.O.R. Brașov, Federației 
Române de Atletism, Complexului 
Olimpic „Sydney 2000”, Grupului 
Invictus România

CE:
Evenimentul promovează sportul 
și activitățile fizice ca limbaj 
universal și mijloc inovator pentru 
educație, sănătate, integrare socială, 
construirea păcii și dezvoltării 
durabile. A avut loc o competiție 
în sistem triatlon care a cuprins: 
săritura în lungine, aruncarea 
mingii de oină și ștafeta de 4x100 m 
(feminin și masculin).

CÂND:
6 aprilie

UNDE:
Stadionul de atletism „Iolanda Balaș”

REZULTATE:
La eveniment au luat parte opt 
unități de învățământ din București: 
(Școala Gimnazială „Alexandru 
Costescu”, Colegiul Național „Mihai 
Eminescu”, Școala Gimnazială 
nr. 162, Liceul Teoretic „Ștefan 
Odobleja”, Liceul Greco-Catolic 
„Timotei Cipariu”, Școala Gimnazială 
nr. 80, Școala Gimnazială „Geo 
Bogza” și Școala Gimnazială nr. 
66) cărora li s-au alăturat membrii 
Grupului Invictus România.
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Ziua Internațională a Sportului 
pentru Dezvoltare și Pace 

În data de 6 aprilie, Comitetul Internațional 
Olimpic și Organizația Națiunilor Unite, 
alături de statele sale membre, au celebrat 
„Ziua Internațională a Sportului pentru 
Dezvoltare și Pace” – eveniment care pro-
movează sportul și activitățile fizice ca lim-
baj universal și mijloc inovator pentru edu-
cație, sănătate, integrare socială, construire 
a păcii și a dezvoltării durabile.

Cu această ocazie, Comitetul Olimpic și 
Sportiv Român (C.O.S.R.), prin Academia 
Olimpică Română (A.O.R.), cu sprijinul fili-
alelor A.O.R. din București (sectoarele 1, 2, 
3, 4 și 5), filialei A.O.R. Brașov, Federației 
Române de Atletism și Complexului 
Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani au 
sărbătorit pe stadionul de atletism „Iolanda 
Balaș” din București, cea de-a treia ediție 
a Zilei Internaționale a Sportului pentru 
Dezvoltare și Pace. În premieră, invitați 
spe ciali au fost membri ai Grupului Invictus 
România (format din militari români răniți 

în misiunile desfășurate în lupta pentru 
dezvoltare și menținerea păcii) care au re-
prezentat România la Jocurile Mondiale 
Invictus 2017 de la Toronto.

Alături de Mihai Covaliu, președintele 
C.O.S.R., și  George Boroi, secretarul ge-
neral al C.O.S.R., au fost prezenți Cos-
min Butuza, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Tineretului și Sportului, 
Gabriel Liviu Ispas, secretar de stat în ca-
drul Ministerului Educației Naționale, co-
lonelul Nicolae Anghelescu, consilier al 
șefului Statului Major General al Armatei, 
precum și personalități ale sportului româ-
nesc – Laura Cârlescu Badea, Violeta Beclea 
Szekely și Ionela Tîrlea.

Pentru a marca această zi, pe stadion a avut 
loc o competiție în sistem triatlon care a cu-
prins: săritura în lungime de pe loc, arun-
carea mingii de oină și ștafeta de 4x100 m 
(feminin și masculin), la care au participat 
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elevi din clasele a VII-a si a VIII-a de la opt 
școli gimnaziale din București (câte patru 
fete și patru băieți din fiecare unitate de 
învățământ): Școala Gimnazială „Alexandru 
Costescu”, Colegiul Național „Mihai Emi-
nescu”, Școala Gimnazială nr. 162, Li-
ceul Teoretic „Ștefan Odobleja”,  Liceul 
Gre co-Catolic „Timotei Cipariu”, Școala 
Gimnazială nr. 80,  Școala Gimnazială „Geo 
Bogza” și Școala Gimnazială nr. 66.

Evenimentul a început cu ceremonialul 
olimpic. Mai întâi au fost intonate imnurile 
olimpic și național, iar Radu Frunteș, direc-
torul filialei Brașov a Academiei Olimpice 
Române, a recitat versurile imnului olim-
pic. Apoi, echipele celor opt unități de învă-
țământ participante au fost conduse pe sta-
dion de cinci vestale îmbrăcate în culorile 
olimpice - albastru, negru, roșu, verde, gal-
ben, purtând cercurile olimpice, precedate 
de un purtător al unei torțe care să te ducă 
cu gândul la flacăra olimpică.

După discursurile oficialilor, militarii Invic-
tus au împărtășit copiilor și celor prezenți 
din experiențele acumulate și importanța 
sportului pentru sănătate și recuperare fizi-
că. Deși au fost răniți în teatrele de operații, 
membrii echipei Invictus continuă să facă 
sport și să reprezinte România cu cinste, 
fiind un exemplu pentru tânăra generație. 
După o scurtă perioadă de încălzire condusă 
de membrii echipei Invictus, s-a dat startul 
unde elevii participanți au fost îndrumați 
și încurajați atât de dascălii lor cât și de 
componenții Grupului Invictus România. 
Competiția a fost extrem de disputată și 

antrenantă, încât la final militarii au dorit 
să participe și ei la proba de ștafetă alături 
de echipele clasate pe primele locuri la fe-
minin și masculin.

A fost o zi plină de încărcătură emoțională 
care s-a încheiat cu premierea tuturor ce-
lor prezenți. C.O.S.R. a oferit câte un set 
de mingi (volei, handbal, fotbal, baschet și 
rugby) celor opt școli participante, ca mate-
rial didactic pentru orele de educație fizică 
și sport.

Ziua de 6 aprilie a fost declarată Ziua In-
ternațională a Sportului pentru Dezvoltare 
și Pace de către Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite la 23 august 2013 prin 
Rezoluția 67/296, venind ca o completare 
la Ziua Olimpică sărbătorită pe 23 iunie, 
care celebrează valorile olimpice de prie-
tenie, excelență și respect prin sport. Ziua 
Olimpică a fost instituită în 1948 pentru a 
marca noua Mișcare Olimpică modernă.

În această zi, în întreaga lume, milioane 
de oameni, copii, tineri şi bătrâni, femei 
şi bărbaţi participă la o serie de activităţi, 
atât sportive cât şi educaţionale şi cultu ra-
le. Dincolo de beneficiile pentru sănătate, 
activitățile sportive sunt recunoscute pen-
tru impactul social pe care le au în comu-
nitate. Prin sport, toată lumea are doar de 
câștigat, acesta reușind să doboare orice 
barieră culturală, lingvistică, religioasă, de 
gen sau statut social.
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Competiția Sportivă Școlară „Gimnaziada”

În anul 2017, învățământul preuniversitar a 
beneficiat, pentru al doilea an consecutiv, de 
organizarea la nivel național a competiției 
sportive școlare dedicată elevilor din clasele 
V-VIII numită „Gimnaziada”. Organizatorii 
acestei competiții au fost Ministerul 
Educației Naționale (M.E.N.), 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.

Competiția derulată în anul școlar 2016-
2017 a cuprins următoarele 14 discipline 
sportive: atletism (echipe mixte), badmin-
ton (echipe mixte), baschet fete, baschet 
băieți, fotbal fete, fotbal băieți, rugby tag 
(echipe mixte), tenis de  masă (echipe mix-
te), volei fete și volei băieți. 

Etapa regională s-a desfășurat în perioada 
31 martie – 7 mai 2017, iar cea finală a avut 
loc în perioada 11-28 mai 2017. În total, 
nouă săptămâni de competiții sportive care 
s-au derulat în 112 orașe din 39 județe plus 
Municipiul București.

Totalul participanților la etapa regională 
a fost de 5.625 elevi și profesori, iar la cea 

finală de 1.138 elevi și profesori. Au luat 
parte, de asemenea, 44 inspectori de educa-
ție fizică și sport.

Pentru a putea acoperi necesarul de echi-
pament pentru echipele calificate la faza 
regională, C.O.S.R. a achiziționat un număr 
de 5.625 seturi de articole sportive pentru 
etapa regională și 1.204 seturi de articole 
sportive pentru faza finală.

Pentru a asigura distribuirea echipamen-
telor sportive la fazele regionale și finale, 
reprezentanții C.O.S.R. au fost prezenți la 
toate competițiile derulate în țară.

„Gimnaziada” a avut suportul financiar 
oferit de principalul sponsor al C.O.S.R., 
compania Dedeman, care se implică activ în 
susținerea activității sportive la diferite ni-
veluri, dar și a Mișcării Olimpice. Așa cum 
declara președintele Dedeman, dl Dragoș 
Pavăl, „Gimnaziada” 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 
de a deveni campioni. „Gimnaziada” este o 
ocazie ideală pentru acest lucru, a conclu-
zionat dl Pavăl.
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Noi parteneri în Echipa Olimpică a României.

Primăria Sectorului 1 
și Inspectoratul Școlar 

al Municipiului București 
sprijină dezvoltarea 

infrastructurii 
sportive

Pe data de 29 martie, a avut loc semnarea 
unui parteneriat între Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român (C.O.S.R.), Primăria Sec-
torului 1 și Inspectoratul Școlar al Muni ci-
piului București (I.S.M.B.) privind construc-
ția unor baze sportive, a unei infrastructuri 
dedicate sportului în Sectorul 1. 

Federațiile sportive care vor beneficia de 
amplasarea și construcția de baze sportive 
în sectorul 1 al Capitalei sunt cele de judo, 
scrimă, înot, atletism și rugby. Ele vor asi-
gura asistența specifică prin antrenori și co-
lective tehnice.

Semnarea parteneriatului a avut loc la 
sediul C.O.S.R., la eveniment fiind pre-
zenți Mihai Covaliu – președinte C.O.S.R., 
George Boroi – secretar general C.O.S.R., 
Dan Tudorache - primarul Sectorului 1, 
Liliana Maria Toderiuc – inspector gene-
ral adjunct I.S.M.B. și oficiali ai federațiilor 
sportive implicate în proiect. 

Qualians România – 
parteneriat educațional 

alături de 
Echipa Olimpică 

a României

Comitetul Olimpic și Sportiv Român și 
Qualians România – companie de consul-
tanță, lider în domeniul formării și dezvol-
tării personale, au semnat pe data de 18 
mai, un parteneriat educațional pe perioada 
ciclului olimpic 2017-2020.

În cadrul acestui parteneriat, Qualians va 
sprijini C.O.S.R. în creșterea eficienței fede-
rațiilor olimpice, în dezvoltarea unei a doua 
cariere pentru sportivii de performanță, în 
sport sau în lumea afacerilor, dar și în a sus-
ține elita sportivă.

Parteneriatul constă în cursuri, sesiuni de 
pregătire, instruire și perfecționare pentru 
delegațiile sportive la competițiile inter-
naționale, evenimente dedicate diferitelor 
grupuri de sportivi sau reprezentanți ai 
federațiilor.

Se urmărește eficientizarea activității spor-
tive prin punerea la dispoziția oamenilor 
din sportul românesc a accesului la cunoș-
tințe de cea mai bună calitate din zona de 
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afaceri, la tehnici și instrumente practice a 
căror eficiență a fost deja dovedită.

PEAK – producător de 
echipament sportiv 

alături de Echipa 
Olimpică a României

În data de 14 iulie, Mihai Covaliu, președin-
tele Comitetului Olimpic și Sportiv Român 
și Christin Bingrui Wu, vicepreședintele 
PEAK Sports – producător de echipament 
sportiv, au semnat, pentru perioada 2017-
2024, un parteneriat cu o valoare estimată 
la peste 1,5 milioane de euro.

PEAK este una dintre cele mai cunoscute 
firme de echipament sportiv din lume și 
partener al 12 Comitete Naționale Olimpice, 
având contracte în desfășurare cu zeci de fe-
derații naționale sportive și echipe de club 
din America, Europa, Australia, Africa și 
Asia. Pe piața din România se află de patru 
ani și este în plină ascensiune.

La eveniment au  mai fost prezenți Kurt 
Guanqun Wu – director marketing PEAK 
International, Amza Mărgărit – manager 
general SportLife România și distribui-
tor oficial PEAK în România, membri ai 
Comitetului Executiv al C.O.S.R. și o serie 
de personalități ale sportului românesc.

Pentru perioada 2017-2024, parteneriatul 
C.O.S.R. – PEAK va asigura o imagine de 
înaltă ținută sportivilor și oficialilor care vor 
reprezenta România la competiții sportive 
internaționale organizate sub egida C.I.O., 

astfel: Jocuri Olimpice, Jocuri Olimpice 
de Tineret, Jocuri Europene și Festivaluri 
Olim pice ale Tineretului European. 

Banca Comercială 
Română sprijină 

performanța sportivă și 
dezvoltarea educației 

prin sport

În data de 7 noiembrie, Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român (C.O.S.R.) și Banca Co-
mer cială Română (B.C.R.) au semnat un 
par teneriat pentru sprijinirea performanței 
sportive.

Parteneriatul, care vizează viitorul sportului 
românesc, a fost marcat în cadrul unui eve-
niment special la care au participat Mihai 
Covaliu – președinte C.O.S.R., George 
Boroi – secretar general C.O.S.R., Camelia 
Potec și Alexandru Dedu – vicepreședinți 
C.O.S.R., membri ai Comitetului Executiv al 
C.O.S.R., Sergiu Manea – director executiv 
B.C.R. și personalități din cadrul B.C.R. Au 
fost prezenți și sportivi ai loturilor olimpi-
ce însoțiți de tineri de perspectivă, care au 
oferit demonstrații de judo, tenis de masă 
și scrimă.

În urma parteneriatului, B.C.R. se angajează 
să susțină o investiție care depășește jumă-
tate de milion de euro pe an, atât prin suport 
financiar direct, cât și prin proiecte comune 
de dezvoltare a sportului olimpic. 

Programul „Samurai 2020” este unul dintre 
cele mai importante proiecte ale C.O.S.R., 
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care va fi sprijinit în mod direct de către 
B.C.R. Este un proiect prin care C.O.S.R. își 
propune să ofere asistență specială sporti-
vilor cu potențial de a obține medalii la J.O. 
de la Tokyo din 2020.

Amprenta Advertising 
– susține și promovează 
proiectul „Samurai 2020”

Pe data de 29 noiembrie, Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român a semnat un protocol de 
colaborare cu Amprenta Advertising din 
Cluj, o agenție cu un portofoliu impresi-
onant de proiecte de succes în domeniul 
sportului și nu numai. 

Parteneriatul vizează susținerea și promo-
varea proiectului „Samurai 2020”, în cadrul 
căruia C.O.S.R. își propune să ofere asisten-
ță specială sportivilor cu potențial de a obți-
ne medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo 
din 2020.  

Se urmărește diseminarea valorilor și ima-
ginii României Olimpice la nivel național și 
internațional, în beneficiul sportului, per-
formanței, dar și al partenerilor noștri.   

Liga Profesionistă de 
Fotbal și Institutul Aspen 

urmăresc dezvoltarea 
abilităților fundamentale 

de mișcare ale copiilor 

Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Liga 
Profesionistă de Fotbal (L.P.F.) și Institutul 
Aspen au lansat proiectul „Joacă pen-
tru viață”, în data de 7 decembrie, în Sala 

Am fiteatru din incinta Casei Olimpice din 
București.

Astfel, se urmărește dezvoltarea abilități-
lor fundamentale de mișcare ale copiilor cu 
vârste între 5 și 12 ani din întreaga țară.

Proiectul vine în susținerea performanței 
prin lărgirea bazei de selecție, pentru ca 
sportul să redevină o prioritate în România.

La eveniment au fost prezenți Mihai Cova-
liu – președintele C.O.S.R., Mircea Geoană 
– președintele Institutul Aspen România, 
Marius Alexandru Dunca – ministrul 
Tineretului și Sportului, Gabriel Petrea – 
ministrul Consultării Publice și Dialogului 
Social, Diana Loreta Păun – consilier de 
stat în cadrul Departamentului de Sănătate 
Publică – Administrația Pre zidențială, 
Daniel Tudorache – primarul Sectorului 1, 
Gheorghe Hagi – fondator al Academiei de 
Fotbal „Gheorghe Hagi”, Andreea Răducan 
– președintele Federației Române de 
Gimnastică, Adrian Socianu – președintele 
Asociației „Student Sport”.

Toyota România – susține 
performanțele sportive și 

asigură mobilitatea

În data de 11 decembrie, Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român  a încheiat un parteneriat 
cu Toyota România în vederea cooperării 
pentru a susține performanțele sportive și 
a asigura mobilitatea. Proiectul vine în con-
tinuarea parteneriatelor globale semnate 
de Toyota cu Comitetul Internațional Olim-
pic  (C.I.O.) și Comitetul Internațional 
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Para limpic (C.I.P.), prin care devine, pentru 
ambele organizații, partener oficial exclusiv 
la categoria mobilitate. Aceste parteneriate 
includ atât vehicule, cât și servicii și soluții 
de mobilitate.

Începând cu anul 2017, Toyota este 
partener TOP al Comitetului Internațional 
Olim pic până în 2024, parteneriat în care 
sunt cuprinse și toate Comitetele Naționale 
Olimpice. 

Parteneriatul cu C.O.S.R. sprijină obiective-
le Agendei Olimpice 2020 și directivele stra-
tegice pentru viitor ale Mișcării Olimpice, 
sustenabilitatea reprezentând unul dintre 
cei trei piloni esențiali ai acestuia.

Toyota România a semnat, de asemenea, în 
cadrul aceluiași eveniment, un parteneriat 
cu Comitetul Național Paralimpic România, 
o premieră pentru Mișcarea Paralimpică 

din țara noastră rezultată din parteneri-
atul Toyota cu Comitetul Internațional 
Paralimpic, care va contribui la o viață mai 
bună cu oportunități egale pentru toți, având 
ca obiective incluziunea socială a sportivilor 
paralimpici și a dezvoltării sportului.  

Toyota România a fost înființată în anul 
2000, ca parte integrantă a companiei mul-
tinaționale Inchcape plc, unul dintre cei mai 
mari și mai puternici distribuitori de auto-
mobile din întreaga lume. Compania deține 
importul și distribuția automobilelor mărci-
lor Toyota și Lexus în România. 

La eveniment au fost prezenți Mihai Covaliu 
– președintele C.O.S.R., George Boroi – se-
cretar general C.O.S.R., Edit Corcoman-
Târcolea – manager general Toyota Româ-
nia, membri ai Comitetului Executiv al 
C.O.S.R. și personalități din Mișcarea 
Olimpică din România.
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Programul „A doua carieră”, 
seminar la Cluj-Napoca

Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.), împreună cu partenerii săi 
Adecco și Qualians, derulează un amplu 
program național „A doua carieră”,  desti-
nat sportivilor și foștilor sportivi. 

Adecco este una dintre cele mai mari com-
panii de resurse umane din lume și parte-
ner al Comitetului Internațional Olimpic 
(C.I.O.) și al C.O.S.R. 

Qualians este una dintre cele mai cunoscute 
companii de pregătire și specializare în do-
meniul afacerilor din România și partener 
educațional al C.O.S.R. din acest an.

Programul „A doua carieră” este  gândit 
pentru a crește șansele sportivilor români 
de a face performanță și după încetarea ac-
ti vi tății sportive, a le deschide perspective-
le asupra oportunităților pe care le au, a-i 
înarma cu informații și cunoștințe care să-i 
ajute în deciziile pe care urmează să le ia. 

Subprogramul „A doua carieră în sport” 
se adresează sportivilor care nu își ima-
ginează viața în afara sportului; pentru 
sportivii ca re au controlul propriei vieți s-a 
dezvoltat subprogramul „A doua carieră 

ca antreprenor”, iar pentru sportivii care 
doresc să des co pere domenii noi, să aibă 
stabilitate și să se încadreze într-o echipă 
din afara sportului, există subprogramul „A 
doua carieră ca an gajat”.

În luna aprilie, s-a organizat la Cluj-Napoca 
un seminar în cadrul Programului „A doua 
carieră”, care  s-a concentrat pe identifica-
rea trăsăturilor psihologice ale fiecărui par-
ticipant, astfel încât acestea să fie luate în 
calcul în analiza diferitelor oportunități care 
vor apărea în viața fiecăruia dintre ei.

Evenimentul a avut loc în Sala de Sticlă din 
cadrul Primăriei Cluj-Napoca și a benefici-
at de prezența a 40 de sportivi și cadre di-
dactice de la Universitatea „Babeș-Bolay”. 
Au participat Mihai Covaliu - președin-
te C.O.S.R., Marius Dunca - ministrul 
Tineretului și Sportului, Emil Boc – prima-
rul orașului Cluj-Napoca, Gabriela Szabo, 
Octavian Pantiș - Qualians, Florin Tașcă – 
preparator fizic.

C.O.S.R., împreună cu Adecco România și 
Qualians, dorește să continue seria acestor 
seminarii atât în Cluj-Napoca, cât și în alte 
orașe din țară.
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Baschet 3X3, din stradă la Jocurile Olimpice

În luna iunie, Comitetul Executiv al 
Comitetului Internațional Olimpic (C.I.O.) 
a aprobat Programul Competițional pen-
tru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din anul 
2020, în cadrul căruia, în urma discuțiilor 
purtate cu reprezentanții federațiilor inter-
naționale și ai Comitetului de Organizare 
Tokyo 2020, au fost incluse 15 probe noi.

La baza acestei decizii a stat strategia 
C.I.O. de a promova sporturile urbane, 
care se practică pe stradă, foarte populare 
mai ales în rândul tinerilor. În acest con-
text, Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.), în parteneriat cu Sport Arena 
Streetball și Federația Română de Baschet, 
au organizat în data de 11 iulie, pe esplana-
da de lângă Casa Olimpică, un mini-turneu 
demonstrativ de baschet 3x3.

Președintele Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român, Mihai Covaliu, Georgeta 

Andrunache, Alina Dumitru, Viorica Susanu 
și Marian Drăgulescu au împărtășit bucuria 
de a juca baschet 3x3, pe terenul special ame-
najat pe esplanada de lângă Casa Olimpică 
din București, atât cu jucători profesio niști, 
cât și cu membrii Fundației Motivation 
Ro mania și ai Special Olympics Romania. 
 
Meciurile amicale disputate, care s-au dorit 
o pledoarie pentru practicarea acestei disci-
pline sportive, s-au bucurat de o susținere 
de marcă de pe margine. Secretarul ge neral 
al C.O.S.R., George Boroi, vicepreședinții 
C.O.S.R. Camelia Potec - președinte al 
Federației Române de Natație și Pentatlon 
Modern și Alexandru Dedu - președintele 
F.R. de Handbal, Laura Cârlescu Badea - 
campioană olimpică la floretă la individu-
al, medaliată cu argint cu echipa la Atlanta 
1996 după bronzul cu echipa la  Barcelona 
1992, președinte al F.R. de Scrimă, Silvia 
Stroescu - campioană olimpică cu echipa de 
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gimnastică, la Jocurile Olimpice de la Atena 
2004 și Horia Păun, președintele F.R. 
Baschet, au fost doar câteva dintre vedetele 
sportului românesc prezente la eveniment.

Prin organizarea acestei acțiuni, C.O.S.R. 
a vizat promovarea în România a imagi-
nii baschetului 3x3, disciplină nou inclu-
să în programul olimpic la ediția de vară a 
Jocurilor Olimpice - Tokyo 2020 și pentru 
exploatarea șanselor de calificare la J.O. a 
echipelor României la această disciplină. 
 
De asemenea, C.O.S.R., împreună cu parte-
nerii săi, și-au propus atragerea unui număr 
cât mai mare de copii către sport, educarea 
tinerilor în spiritul unui mod de viață activ, 

bazat pe practicarea regulată a exercițiilor 
fizice, formarea culturii sportive în rândul 
copiilor și publicului larg, conștientizarea 
părinților privind rolul educativ al sportului 
și al Olimpismului.

Membrii Fundației Motivation Romania 
și ai Special Olympics Romania au primit 
plachete, tricouri și promoționale cu însem-
nele olimpice, iar fiecare jucător de baschet 
participant a primit câte un echipament 
sportiv.

Echipa de majorete a Universității Naționale 
de Educație Fizică și Sport, pregatită de 
Silvia Stroescu, a însuflețit atmosfera pe 
durata întregului eveniment.



CINE:
Comitetul Olimpic și Sportiv Român  

CE:
„Samurai 2020” reprezintă un 
program de asistență specială a 
sportivilor cu potențial de a obține 
medalii la cea de-a XXXII-a ediție 
de vară a Jocurilor Olimpice care va 
avea loc la Tokyo în 2020.

CÂND:
13 noiembrie 

UNDE:
Sala Amfiteatru a Casei Olimpice

REZULTATE:
32 de sportivi „samurai” au fost 
incluși în Program



Lansarea programului „Samurai 2020”
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Lansarea programului „Samurai 2020”

Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
(C.O.S.R.) a lansat oficial „Samurai 2020” – 
programul de asistență specială a sportivilor 
cu potențial de a obține medalii la cea de a 
XXXII-a ediții de vară a Jocurilor Olimpice 
- Tokyo 2020, în cadrul unui eveniment 
care a avut loc în data de 13 noiembrie la 
Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice 
din București.

La acțiune au fost prezenți Mihai Covaliu, 
președintele C.O.S.R., Marius Alexandru 
Dunca, ministrul Tineretului și Sportului, 
Kisaburo Ishii, ambasadorul Japoniei în 
România, George Boroi, secretarul general 
al C.O.S.R., membri ai Comitetului Executiv 
al C.O.S.R., reprezentanți ai sponsorilor 
C.O.S.R., personalități ale Olimpismului 
româ nesc și conducători ai federațiilor 
spor tive naționale.

Prin „Samurai 2020”, C.O.S.R. își propune 
să mențină și să continue tradiția olimpică 
a României și anume aceea că sportivii ro-

mâni să urce pe podiumurile de premiere și 
toți românii să trăiască cu mândrie națio-
nală momentele solemne în care se ridică 
drapelul și se intoneaza imnul de stat.

Cu acest program, C.O.S.R. dorește să 
susțină stilul de viață prin care sportivii și, 
implicit, antrenorii și specialiștii să-și men-
țină vie pasiunea și motivația de a ob ține 
excelența.

Prin „Samurai 2020”, C.O.S.R. demons-
trea ză astfel, încă o dată, că respectă perfor-
manța și performerii.

Cei 32 de sportivi „samurai” incluși în Pro-
gram sunt:

Canotaj:

Echipajul feminin  8+1: Ioana Vrânceanu, 
Viviana Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrila, 
Iuliana Popa, Mădălina Bereș, Denisa 
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Tîlvescu, Adelina  Boguș, Laura Oprea, 
Daniela Druncea;

Echipajul feminin dublu vâsle categorie 
ușoară: Ionela Lehaci Cozmiuc, Gianina 
Beleagă;

Echipajul masculin 8+1: Cristian Ivașcu, 
Marius Vasile Cozmiuc, Adrian Damii, 
Constantin Radu, Constantin Adam, Sergiu 
Vasile Bejan, Cristi Ilie Pîrghie, Ciprian 
Tudosă, Adrian Munteanu;

Canoe: Victor Mihalachi, Leonid Carp;

Gimnastică masculin: Marian Drăgulescu;

Gimnastică feminin: Larisa Iordache;

Lupte libere feminin: Alina Vuc, Estera 
Tămăduianu;

Lupte libere masculin: Albert Saritov;

Scrimă:

Sabie masculin: Tiberiu Dolniceanu, Iulian 
Teodosiu, Alin Badea, Mădălin Bucur;

Spadă feminin: Ana Maria Popescu.

Astfel, C.O.S.R. va crea cadrul pentru ca 
sportivii români să se pregătească în condiții 
comparabile cu cele ale adversarilor din 
topurile clasamentelor mondiale, cunoscut 
fiind faptul că în prezent „regulile jocului” 
se stabilesc în baza a ceea ce realizează 
națiunile rivale, nu pe baza a ceea ce 
întreprinde o națiune în comparație cu ceea 
ce a făcut în trecut.

Cu ocazia lansării „Samurai 2020”, Dana 
Demetrian, vicepreședinte Retail & Private 
Banking, B.C.R., partener oficial al C.O.S.R., 
a prezentat aplicația „Hai Samurai 2020” 
cu ajutorul căreia sportivii din programul 
„Samurai 2020” pot fi susținuți în timpul 
antrenamentelor de iubitorii de sport și fanii 
lor de pretutindeni, cu aplauze virtuale.
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CADOURI DE CRĂCIUN OFERITE DE CĂTRE 
C.O.S.R. COPIILOR DE LA CENTRELE 

DE PLASAMENT

La inițiativa Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român, Moș Crăciun a ajuns la Complexul 
Olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani și a 
oferit cadouri pentru 36 de copii de la trei 
centre de plasament din județul Prahova: 
Complexul Servicii Comunitare (C.S.C.) 
Câmpina, C.S.C. „Rază de Soare” Băicoi și 
C.S.C. „Sfânta Filofteia” Câmpina.

Mihai Covaliu, președintele C.O.S.R., și 
George Boroi, secretarul general al C.O.S.R., 
i-au întâmpinat pe micii oaspeți și le-au 
făcut o scurtă prezentare a Complexului, 
susținând ideea ca cei mici să facă sport 
oriunde și cu orice ocazie, deoarece miș-
carea reprezintă un factor important pen tru 
o dezvoltare benefică și o legătură armo-
nioasă între fizic și psihic.

După derularea unui moment artistic sus-
ținut de patru tenori, care au interpretat 

colinde de Crăciun, Moșul a împărțit mult 
așteptatele daruri copiilor. Vizibil emo țio-
nați și chiar copleșiți, cei mai mici dintre 
copii i-au șoptit Moșului că e prima oară 
când primesc un cadou din partea lui și l-au 
întrebat dacă va mai veni și la anul.

O reprezentantă a copiilor de la „Sfânta 
Filofteia”, mezina Centrului, i-a oferit în 
dar președintelui C.O.S.R. o felicitare și un 
brăduț de hârtie confecționate de copii la 
un atelier „hand-made” care își desfășoară 
activitatea în cadrul Centrului.

Bucuroși și încântați de cadouri, copiii și-au 
încheiat vizita cu un prânz de sărbătoare 
pregatit special pentru ei de angajații 
Complexului.
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EVENIMENTELE ANULUI 

Distincții olimpice reatribuite 
de către C.I.O. sportivilor români 

Diploma Mondială pentru Fair-Play 
acordată Academiei Olimpice Române

Cristian Țopescu a primit Colanul de Aur al C.O.S.R.
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Distincții olimpice reatribuite 
de către C.I.O. sportivilor români 

Luptătorul 
Ștefan Gheorghiță 

a primit medalia de bronz

În cadrul unei ceremonii care a avut loc în 
Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice, 
în data de 20 noiembrie, Ștefan Gheorghiță, 
clasat pe locul 5 la Jocurile Olimpice (J.O.) 
de la Beijing 2008, la lupte libere, a intrat 
în posesia medaliei de bronz la categoria 74 
kg, după ce uzbekul Soslan Tigiev, medaliat 
cu argint, a fost descalificat, fiind depistat 
pozitiv la reanalizarea probelor.

De asemenea, alți sportivi români parti-
cipanți la ediția din China a J.O. au ocupat 
poziții superioare, în urma descalificării 
unor concurenți care au încălcat regulile 
anti-doping. Astfel, s-au acordat distincții 
olimpice și diplome pentru atleta Cristina 
Casandra, locul 4 în competiția de 3.000 m 

obstacole, Eusebiu Iancu Diaconu, pentru 
locul 7 în clasamentul întrecerilor de lupte 
greco-romane, în limitele categoriei 60 kg 
și Roxana Daniela Cocoș, pentru locul 7 pe 
care s-a clasat în ierarhia feminină de la 
haltere, la categoria 58 kg.

La ceremonie au participat Mihai Covaliu, 
președintele Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român (C.O.S.R.), Octavian Morariu, mem-
bru al Comitetului Internațional Olimpic 
(C.I.O.) pentru România și vicepreședinte al 
C.O.S.R., George Boroi, secretarul general 
al C.O.S.R., membri ai Comitetului Executiv 
al C.O.S.R., conducători ai federațiilor na-
ționale sportive, personalități ale mișcării 
sportive din România, componenți ai lotului 
național de lupte juniori și reprezentanți ai 
mass-media.

Lupta anti-doping reprezintă o preocupare 
majoră la nivel mondial. Amenințarea 
persistentă reprezentată de dopaj în 
sport este în totală contradicție cu spiritul 
sportului și în detrimentul sănătății spor-
tivilor. Dopingul este un fenomen social care 
trebuie descurajat pentru a păstra nealterate 
valorile educaționale ale sportului. C.I.O. a 
lansat o campanie dură împotriva celor care 
folosesc substanțe interzise, din necesitatea 
de a proteja sportivii curați, de a păstra 
integritatea competițiilor sportive și de a 
asigura un mediu competițional echitabil.

La Jocurile Olimpice de la Beijing, România 
și-a adjudecat 8 medalii: patru de aur, una 
de argint și trei de bronz, palmares la care 
se adaugă medalia de bronz acordată în 
2017 luptătorului Ștefan Gheorghiță.
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Diploma Mondială pentru Fair-Play 
acordată Academiei Olimpice Române



CINE:
Comitetul Internațional de Fair-Play  

CE:
Premiile Mondiale de Fair-Play sunt 
acordate pentru: 
• Un gest de fair-play prin 
   respectarea regulilor scrise și 
   nescrise ale sportului; 
• O atitudine generală de sportivitate 
   în întreaga carieră sportivă prin 
   demonstrarea unui spirit 
   remarcabil și constant al jocului 
   fair-play; 
• O activitate care vizează 
   promovarea fair-play-ului, cum ar 
   fi organizarea de campanii 
   naționale, locale, prelegeri, cărți, 
   articole sau rapoarte în media.

CÂND:
noiembrie 

UNDE:
Palatul Egmond din Bruxelles 
(Belgia)

REZULTATE:
A.O.R. a obținut Diploma Mondială 
pentru Fair-Play la categoria 
„Promovarea fair-play”, în semn 
de recunoaștere a realizărilor 
exemplare ale A.O.R. în lumea 
sportului și în domeniul promovării 
fair-play-ului, pe care aceasta le-a 
întreprins într-un sfert de secol de 
existență.
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Diploma Mondială pentru Fair-Play acordată 
Academiei Olimpice Române

În cadrul ceremoniei de decernare a 
„Premiilor Mondiale Fair-Play” pentru anul 
2016, care a avut loc în luna noiembrie la 
Palatul Egmont din Bruxelles, Comitetul 
Internațional pentru Fair-Play (C.I.F.P.) 
a acordat Academiei Olimpice Române 
Diploma Mondială Fair-Play la categoria 
„Promovare fair-play”, în semn de 
recunoaștere a realizărilor exemplare ale 
A.O.R. în lumea sportului și în domeniul 
promovării fair-play-ului, pe care aceasta 
le-a întreprins într-un sfert de secol de 
existență.

Activitatea C.I.F.P. vizează organizațiile 
naționale și internaționale din domeniul 
sportului și educației și sportivii 
profesioniști, cu accent deosebit pe copii, 
adolescenți și pe cei care se ocupă de 
instruirea acestora, și anume antrenori și 
formatori.

C.I.F.P. are un rol educațional important 
în susținerea jocului curat, promovând o 
mai bună înțelegere a valorilor echitabile și 
prevenirea comportamentelor adverse. În 
cooperare cu diferite organisme naționale de 
conducere, cum ar fi ministerele, comisiile 
olimpice, federațiile sportive, asociațiile de 
presă din domeniul mass-media și sport, 
C.I.F.P. încurajează și salută înființarea 
comitetelor naționale de fair-play.

Orice organizație și persoană fizică este 
permisă și invitată fără restricții să-și 
prezinte candidații pentru premiile anuale 
la nivel mondial. 

Pentru a onora și a îndrepta atenția asupra 
acțiunilor de fair-play desfășurate fie 
în interiorul, fie în afara lumii sportive, 
Comitetul Internațional de Fair-Play acordă 
anual Premii Fair-Play personalităților care 
s-au dovedit a fi excelenți ambasadori ai 
actelor de fair-play.

Premiile Mondiale Fair-Play sunt acordate 
pentru:
• un gest de fair-play prin respectarea 

regulilor scrise și nescrise ale sportului;
• o atitudine generală de sportivitate 

în întreaga carieră sportivă prin 
demonstrarea unui spirit remarcabil și 
constant al jocului fair-play;

• o activitate care vizează promovarea 
fair-play-ului, cum ar fi organizarea de 
campanii naționale, locale, prelegeri, 
cărți, articole sau rapoarte în media.

C.I.F.P. oferă anual trei tipuri de distincții, 
și anume:
• Scrisoare de felicitare în toate cele trei 

categorii;
• Diplomă de onoare în toate cele trei 

categorii;
• Trofee la nivel mondial: 

 »  „Pierre de Coubertin” – se acordă 
unui atlet sau unei echipe pentru un 
gest de fair-play

 » „Jean Borotra” – se acordă unei 
personalități pentru întreaga carieră

 » „Willi Daume” – se acordă unei 
personalități sau unei organizații 
pentru promovarea fair-play-ului

De asemenea, sub auspiciile președintelui 
C.I.O. se acordă Trofeul Fair-Play pentru 
Tineret.

Premiile Mondiale Fair-Play sunt acordate 
sportivilor și persoanelor fizice din întreaga 
lume selectate de C.I.F.P. pentru acțiunile 
lor remarcabile de fair-play sau cariere 
admirabile desfășurate în acest spirit. 
Câștigătorii premiului includ mulți campioni 
celebri de sex masculin și feminin, precum 
și sportivi mai puțin cunoscuți, începători și 
tineri. Ei au convingerea că jocul corect este 
mai important decât victoria cu orice preț. 
Toate acestea oferă modele pentru milioane 
de sportivi din întreaga lume.
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Prima ceremonie de decernare a Premiilor 
Fair-Play a avut loc la 29 ianuarie 1965, 
iar primul trofeu Pierre de Coubertin a 
fost acordat unui concurent italian de 
bob, Eugenio Monti, pentru gestul său 
remarcabil de la Jocurile Olimpice de 
Iarnă de la Innsbruck din 1964. În timpul 
finalei de bob dublu, echipajul din care 
făcea parte a obținut un timp excepțional. 
Numai britanicul Tony Nash și partenerul 
său ar fi putut să învingă echipa italiană și, 
datorită comportamentului sportiv al lui 
Monti, acest lucru s-a întâmplat în cele din 
urmă. Monti era conștient de faptul că Nash 
a rupt o parte din sania sa și, fără ezitare, 
a detașat aceeași parte a vehiculului său și 
l-a împrumutat rivalilor săi care au reușit să 
obțină un timp record și să câștige medalia 
de aur.

De atunci, un număr de personalități 
remarcabile, echipe și organizații au primit 
Premiile Mondiale Fair-Play. Printre 
câștigători se numără Sergey Bubka 
(atletism), Kipchoge Keino (atletism), 
Emil Zatopek (atletism), László Papp 
(box), Miguel Indurain (ciclism), Sir Bobby 
Charlton (fotbal), Wayne Gretzky (hochei), 
Pete Sampras (tenis) și cotidianul L’Équipe.

La ceremonia de decernare a „Premiilor 
Mondiale Fair-Play” pentru anul 2016, 
organizate de C.I.F.P la Palatul Egmont 
din Bruxelles, A.O.R. a fost reprezentată 
de Alexandra Nica, secretar A.O.R., 
director al Departamentului de Educație 
Olimpică, Sport Școlar și Universitar din 
cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român (C.O.S.R.) și  Mihaela Mioc, 
consilier C.O.S.R. Relații Internaționale și 
Comunicare.
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Cristian Țopescu a primit 
Colanul de Aur al C.O.S.R.

În cadrul Galei organizate de Asociația Presei 
Sportive la Ateneul Român din București, cu 
ocazia împlinirii a 90 de ani de la înființare, 
comentatorul TV Cristian Țopescu a primit 
Colanul de Aur al Comitetului Olimpic și 
Spor tiv Român (C.O.S.R.), oferit de Mihai 
Covaliu, președintele forului olimpic 
național.

Cristian Țopescu este singurul ziarist ca-
re a fost recompensat cu Colanul de Aur, 
distincție care i-a fost acordată pentru cariera 
sa impresionantă în care a comentat, printre 
multe altele, 13 ediții ale Jocurilor Olimpice, 
pentru dăruirea cu care s-a implicat în 
fe no menul sportiv, pentru momentele 
de neuitat oferite telespectatorilor prin 
intermediul emoționantelor sale comen ta-
rii, atunci când televiziunea transmitea doar 
în alb și negru. Cristian Țopescu a comentat 
nota de 10 a Nadiei Comăneci obţinută la 
Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, 
finalele Cupei Davis între România şi SUA, 
titlurile olimpice ale lui Ivan Potzaichin, 

de la Moscova în 1980, Campionatul 
Mondial de handbal, câştigat de România 
în 1974, Campionatul Mondial de fotbal, 
din Mexic 1970, dar și sfertul de finală 
al Campionatului Mondial de fotbal, din 
1994, pierdut de România la loviturile de 
departajare, cu Suedia.

La evenimentul găzduit de Ateneul Român 
din București, alături de ziariști sportivi de 
marcă din țară și din străinătate au participat 
personalități ale sportului  românesc: Oc-
ta vian Morariu, membru pentru România 
al Comitetului Internațional Olimpic și 
vicepreședinte al C.O.S.R., Marius Alexan-
dru Dunca, ministrul Tineretului și 
Sportului, membri ai Comitetului Executiv 
al C.O.S.R., Ion Țiriac, Ivan Potzaichin, Ilie 
Năstase, Elisabeta Lipă, Gabriela Szabo, 
Lili ana Neagu-Gafencu, Horia Tecău, Simo-
na Halep și mulți alții.

De-a lungul timpului, sub deviza „Respect. 
Loialitate. Onoare“, Colanul de Aur a fost 
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acordat personalităților cu merite deosebite 
în promovarea valorilor olimpice naționale, 
dar și unor demnitari de marcă din Mișcarea 
Olimpică internațională.

Printre cei cărora le-a fost decernată 
impor tanta distincție s-au numărat Tho-
mas Bach, actualul președinte al Comi-
tetului Internațional Olimpic (C.I.O.), 
Jacques Rogge, președinte al C.I.O. în pe-
rioada 2001-2013, Bruno Grandi, fost 
președinte al Federației Internaționale de 
Gimnastică, Patrick Hickey, fost președinte 

al Comitetelor Europene Olimpice, 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, 
Elena Frîncu și Ana Pascu.
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IN MEMORIAM 

VALERIU  BULARCĂ – PRIMUL CAMPION MONDIAL 
LA LUPTE GRECO-ROMANE AL ROMÂNIEI 

(n. 14.02.1931 – d. 7.02.2017)

Familia olimpică este mai săracă după 
ce Valeriu Bularcă, fost luptător de greco-

romane, medaliat cu argint olimpic la greco-
romane în limitele categoriei 70 kg în 1964 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a decedat 
la vârsta de 85 de ani.

Valeriu Bularcă a intrat în istoria sportului 
românesc drept sportivul care a cucerit 
primul titlu mondial, în 1961 la Campionatul 
Mondial de la Yokohama, din Japonia (aur 
la greco-romane, în limitele categoriei 73 
kg). A câștigat de șase ori titlul național.

Maestru Emerit al Sportului, după retrage-
rea din activitatea competițională, Valeriu 
Bularcă a devenit antrenor de lupte la 
clubul „Steagu Roșu” din Brașov. În semn 
de apreciere pentru întreaga sa activitate 
în slujba sportului, o sală de sport din 
Întorsura Buzăului, localitatea sa natală, îi 
poartă numele.
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EMIL IANUL – O VIAȚĂ DEDICATĂ SPORTULUI 
ȘI MIȘCĂRII OLIMPICE 

(n. 27.10.1951 – d. 29.10.2017)

Lumea sportului este mai săracă după 
trecerea în neființă a profesorului Emil 
Ianul, directorul filialei Vaslui a Academiei 
Olimpice Române, la vârsta de 66 de ani. 
Emil Ianul a fost un om deosebit care și-a 
dedicat întreaga viață sportului și Mișcării 
Olimpice.

A absolvit Facultatea de Educație Fizică și 
Sport din cadrul Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” Iași, iar în ultimii 27 de ani 
a predat la Școala Gimnazială „Vasile 
Alecsandri” din Vaslui. S-a remarcat și 
prin colaborările pe care le-a avut cu alte 
instituții. 

Emil Ianul va rămâne în sufletele tuturor 
cunoscuților o persoană specială, optimistă, 
blândă si corectă. Răpus de o boală grea la 
doar câteva zile după ce a împlinit vârsta de 
66 de ani, cadrul didactic a avut o activitate 
prolifică în domeniul său de activitate, a 
fost sportiv de performanță și un dascăl 
iubit de copii și colegi, precum și un familist 
convins.

Emil Ianul a fost un adevărat șlefuitor 
de talente, fiind organizatorul a zeci de 
competiții sportive, locale, județene și 
regionale. Încă de când a fost repartizat 
la Vaslui, a fost implicat în evenimente de 
amploare, având calitatea de secretar al 
Consiliului Județean pentru Educație Fizică 
și Sport.

A fost activ toată viața. Fost sportiv de 
performanță, remarcat în proba de 3.000 
m obstacole, Emil Ianul a avut privilegiul 
să fie purtător al Flăcării Olimpice în 1980, 
fiind penultimul schimb din județul Vaslui 
înainte ca torța să părăsească țara către 
Moscova, gazda Jocurilor Olimpice.

În perioada 1987 – 1992 a ocupat postul de 
președinte al Clubului Sportiv „Viitorul” 
Vaslui. Numele său coincide și cu istoria 
fotbalului local, Emil Ianul fiind președinte 
onorific al Fotbal Club Vaslui. 
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NICOLAE NEDEF - OMUL CARE A CONTRIBUIT 
LA TOATE CELE ŞAPTE TITLURI MONDIALE 

ALE HANDBALULUI ROMÂNESC 
(n. 26.09.1928 – d. 24.07.2017)

Cel mai valoros antrenor din istoria hand-
balului românesc, Nicolae Nedef a încetat 
din viață la vârsta de 88 de ani. El a 

contribuit din postura de director tehnic sau 
antrenor la toate medaliile de aur cucerite de 
handbalul românesc la campionatele mon-
diale. Nedef are în palmares şapte titluri de 
campion mondial - trei cu reprezentativa 
feminină (1956, 1960, 1962) şi patru cu 
naţionala masculină (1961, 1964, 1970, 
1974).

Născut pe 26 septembrie 1928, la Bucureşti, 
Nicolae Nedef a fost numit în 1956 antrenor 
federal al loturilor naţionale masculin şi 
feminin de handbal. A antrenat lotul na-
ţional feminin de handbal până în 1965, în 
paralel antrenând şi lotul naţional mas culin 
de handbal până în 1989.

Pe lângă titlurile mondiale, Nicolae Nedef 
a mai obţinut cu naţionala masculină o 
medalie de argint la Mondialul din Austria - 
1959 şi o medalie de bronz la Mondialul din 
Suedia - 1967, plus patru medalii olimpice: 
argint la Montreal 1976 şi bronz la München 
1972, Moscova 1980 şi Los Angeles 1984.
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MIHAI NEDEF – MEDALIAT CU BRONZ 
LA CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI DIN 1961 
(n. 8.11.1931 – d. 10.06.2017)

Mihai Nedef a jucat baschet pentru Clubul 
Sportiv al Armatei Steaua timp de un 
deceniu, între 1957 şi 1967, cucerind 10 
titluri naţionale con secutive. El a adunat 
258 de selecţii în echi pa naţională, cea 
mai importantă per formanţă a vremii fiind 
medalia de bronz din Cupa Campionilor 
Europeni, din 1961.

La nivel de echipă naţională, în 1957 s-a cla-
sat pe locul 5 la Campionatele Europene, cea 
mai bună clasare a tricolorilor la un turneu.

Mihai Nedef a scris istorie pentru Steaua 
şi ca antrenor principal, între 1975 şi 1988, 
perioadă în care a cucerit 6 titluri de campion 
naţional şi i-a avut ca elevi pe Ermurache, 
Oczelak, Brănişteanu sau Netolitzchi.

Mihai Nedef a fost absolvent al Facultății 
de Educație Fizică și Sport, promoția 1955, 
colonel în rezervă în Armata Română, 19 ani 
profesor universitar la Academia Națională 
de Educație Fizică și Sport (co-autor al 
primului curs de zi și  specializare de baschet 
pentru studenții de la Academia Națională 
de Educație Fizică și Sport – „Monografia 
jocului de baschet”). De asemenea, a activat 

în cadrul Comisiei Tehnice a Comitetului 
Olimpic Român până la Jocurile Olimpice 
de la Atena din 2004.

Mihai Nedef, Maestru Emerit al Sportului, a 
fost recompensat cu Ordinului Meritul Spor-
tiv clasa a III-a de Președinția României. 
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TUDOR PETRUȘ – ANTRENORUL ALĂTURI DE CARE 
LAURA BADEA A CUCERIT AURUL OLIMPIC 

(n. 2.10.1949 – d. 12.09.2017)

Tudor Andrei Petruș, Maestru Emerit al 
Sportului și Antrenor Emerit, a decedat la 
vârsta de 67 de ani.

Tudor Petruș a devenit antrenor după o 
carieră sportivă la nivel înalt încununată 
cu participarea în probele de floretă la 
două ediții ale Jocurilor Olimpice, la 
Montreal, în 1976, unde s-a clasat pe locul 
45 la individual și pe locul 9 cu echipa, și 
la Moscova, în 1980, unde a ocupat locul 

35 la individual și locul 5 cu echipa. Născut 
pe 2 octombrie 1949 la Cluj-Napoca, Tudor 
Petruș a absolvit Academia Națională de 
Educație Fizică și Sport București, unde a 
practicat scrima sub conducerea lui Jacques 
Istrate și Vasile Chelaru, apoi s-a alăturat 
Clubului Sportiv al Armatei (C.S.A.) Steaua 
București, cu care a câștigat medalia de 
bronz la Cupa Europei de Scrimă din 1978. 
A fost numit maestru al sportului în anul 
1976.

După ce s-a retras din activitatea sportivă 
de performanță, a devenit antrenor de 
scrimă la C.S.A. Steaua, apoi la lotul olimpic 
feminin de floretă, inițial ca secund a lui 
Ștefan Haukler în perioada 1986-1990, apoi 
ca antrenor principal. Sub îndrumarea sa, 
echipa feminină de floretă a României și-a 
adjudecat de două ori aurul la Campionatele 
Mondiale, în 1994 și în 1995, iar Laura Badea 
a devenit campioană olimpică la individual 
la Jocurile Olimpice din 1996 de la Atlanta.

În ultimii ani din viață, Tudor Petruș a 
fost antrenor federal în cadrul Federației 
Române de Scrimă și tehnician la Clubul 
Sportiv Universitar Poli Timișoara. Pe 2 
octombrie, Tudor Petruș ar fi implinit 68 de 
ani.
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MAJESTATEA SA 
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI 

(n. 25.10.1921 – d. 5.12.2017)

Rămas bun, Majestate!

Pe 5 decembrie 2017 Regele Mihai pleca 
într-o nouă călătorie departe de noi. Ne 
despărțeam de ultimul monarh al țării, de 
un rege care și-a trăit exilul cu demnitate 
încercând să ajute cât a putut de mult 
această țară și de la distanță. Ne-a lasat 
moștenire principii, valori și exemple de 
integritate. 

Familia Regală a României a fost întotdeauna 
alături de mișcarea sportivă. Principele 
Fer dinand era în 1912 primul președinte 
al Federației Societăților Sportive din 
România, iar principele Carol, viitorul rege 
Carol al II-lea, devenea primul președinte 
al Comitetului Olimpic Român în 1914. Nici 
Regele Mihai nu a rămas indiferent față de 
fenomenul sportiv românesc. Acesta era 
un iubitor al sporturilor de iarnă pe ca-
re le practica de câte ori avea ocazia, mai 
ales la Sinaia. A iubit schiul dar participa 
ca spectacor și la concursurile de bob sau 
să niuță organizate pe Valea Prahovei sau 
Predeal. 

Împreună cu regina mamă Elena era prezent 
la concursuri hipice mai ales pe frumosul 
hipodrom Băneasa. Juca golf și uneori 
călărea. Însă marea pasiune a regelui a fost 
automobilismul. A primit prima mașina 
când avea 6 ani, iar de atunci iubirea și 
dorința de a modifica și repara motoare a 
crescut de la un an la altul și a luat forma 
unei frumoase colecții de mașini de epocă.

Regele Mihai și-a arătat întotdeauna 
aprecierea și respectul pentru sportivi, ofi-
ciali sau instituțiile de sport române. Astfel, 
Federația Română de Scrimă și cea de Rugby 
sau Comitetul Olimpic și Sportiv Român au 
primit înaltul patronaj al Casei Regale. De 
asemenea, sportivi ca Iolanda Balaș Sőtér și 
Ivan Potzaichin au fost decorați în ultimul 
deceniu de Majestatea Sa. 

Am învățat de la rege decența, respectul, 
bunătatea și iertarea. Valori care merită și 
trebuie să fie regăsite, însușite și niciodată 
pierdute. Drum lin, Majestate!

Dr. Anita STEREA 
Membru Consiliul de Conducere AOR





Parteneri și Sponsori ai C.O.S.R.
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